
 
 8102  لعاً األوهالربع  /56العدد 

 

 111 

 

 
 "الشرق األوسط"الطاقة والصراع في 

 

 * د. أديب وريو*
 

 
 وقدوُ وتصاؤالت:

ومووومل جهوووهبه ذووو ن نمل  ،ه در دووو نمل  دل ن  ووو   هوو ه ن سنوون ن وجن  ووو إ

و لبهرو  مج ملء يف سململ  لونم سملم  ويف  الدنمل ومنطقو  ا لهورا  سودو ا    

اإىل رصب وحتلول لوو  ضاوملومل  لطملضو  ومروملدرهمل      وقند ن  د  بملسمًل ،خملصً 

 وول أواوومًل ازوورون و ن نوو     نن سهوومل و ن نبهوومل  لفنووو     وو   أوج روفهوومل و

و لو  ك    ن  ل فونا وزن هر  ذو ب د وذر دو   ل نومل   سلوط  لطملضو  لاوممل      

و ل و ري  ققوقو  ووضوملتو جندول  ل وبو ن و ل نو  مو          ،ض رملد  ل ملدليال مل

و دووو مب م  لقطووو   ،ح كملرووو  الوذووورريملجهمل  ل مالضووو    ضبوول ضووونى  ل وور   

رهمل   دل طر ني وس كرة  ل الضملت  لبولو  إو ، سمروكي وحلفملته  حلرو 

اإىل  ووصونالً  ،ض رملدو  و ل وملدوو   وني  لوبو    الو خلال ملت يف  دلرملحل  

 هوومل  أو وإوذلوول للهومنوو  سلووط  لوونف  و ل ووملز و ملصوورة    ،دمنووو   لروور  

وقملن  لرب مج  ل لمو  للطملض   لننوو  و ملول   حلوب مو  جطونر ت  لطملضو      إ

 وريوول مرووملدرهمل  سخوورى يف ا لهوورا  سودوو ا ونموول  لبلووب ن  لنملمووو   

رهومل  لونر     حلرور  سلط  ل نموو   دل و ب م  و ل قوبم  لهوململ وسلوط ضر      

  دل  قل ودوملدجهمل.

                                                 
*

 ٔاالقتؿادٖٛ ٔالطٗاضٗٛ، دكتٕزآ يف العمًٕ الطٗاضٗٛ.كاتب ٔباسح يف الدزاضات العىالٗٛ  
 عدد وَ الكتب ٔالكساضات ٔاألعىاه املٍػٕزٚ ٔاملقاالت ٔالرتمجات.لْ ؾدز  ــ
 ستاقس يف عدد وَ املعاِد الٍقابٗٛ الطٕزٖٛ ٔالعسبٗٛ ٔالعاٟدٚ ملٍظىيت العىن العسبٗٛ ٔالدٔلٗٛ.ــ ـ
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ــا الت      ــس  التطـ ــسٔزٚ  ـ ــح بالكـ ــٜ ال شـ ــسح عمـ ــرا ٖىـ ــد هُ ِـ ــٛ ٌٔعتقـ اآلتٗـ

 : ٔوعادتتّا

- ِّ وــَ تٕفٗــ    قــد ّكتٍــ  اجملتىعــات ٔالــدٔه   َعــدُّميكــَ  ســدٍّ إىل ه

ٔ     ،وؿادز الطاقٛ وَ الط ٗعٛ غـ ا  سادـات   إٔوـَ التقـدً العمىـ٘ لتـٕ   

 ال ػسٖٛ وَ الطاقٛ الكسٔزٖٛ لمتطٕز ٔالٍىاٞ ٔالس آ؟ 

إىل هٙ دزدــٛ وــَ الدقــٛ ميكــَ القــٕه هٔ التطكٗــد هُ الطاقــٛ ٔعمٕوّــا    -

ــٛ       ــٛ املتذــددٚ الدا ع ــدات الدٍٖاوٗكٗ ــٛ ِــ٘ وٕل ــٛ ٔالتكٍٕلٕدٗ التط ٗقٗ

ٔقـــا سٚ التىـــٕص االقتؿـــادٙ  ألوـــي،بـــالتطٕز ٔبالتٍىٗـــٛ ٔتقـــدً اذتٗـــاٚ ٔا

 ٔذلك بالتٕاشٙ وع اقتؿاد املعس ٛ؟  ،تىاع٘ٔاالد

ٔاستكاز القمـٛ وـَ    ّٗا،ذ عمضتشٕاالِن الؿسا  عمٜ اوتالك الطاقٛ ٔا -

ً ٔضالً غعٕب ٔز آ ٔتقّد إلٌطاُالدٔه لمعمي ظتسٙ تجى ِىا يف خدوٛ ا

ٞ   املطتّمكٛ ٔ زٚ هٔال مداُ املٍتذٛ ٔاملؿدِّ ً هُ ه ؟املطتٕزدٚ عمـٜ سـد ضـٕا

يف خدوٛ وؿاحل ٔضٗطسٚ قٕٝ  ٘املتقدوٛ ِ التكٍٕلٕدٗاي ٔعمالطاقٛ ٔال

االستكازات الكربٝ ٔالؿٍاعات ال رتٔ كٗىأٖـٛ ٔالعطـكسٖٛ ٔتعصٖـص    

     ٛ ٔيف ؛ اقتؿادات ِٔٗىٍٛ زهع املـاه العـامل٘ ٔالعٕملـٛ الٍٕٗلٗربالٗـٛ املتٕسػـ

ــ رتٔه        ــٛ ٔخاؾــٛ ال ــدات الطاق ــي املالكــٛ املطــتىٗدٚ وــَ عاٟ خدوــٛ الط 

 ٔال اش؟ 

 ىا  ارتازز وٍطقٛ "الػسص األٔضـ"" ٔوؿـادز   هاالِتىاً ٔب طتطثست ملاذا -

   ٛ دِـا  ضـ اب تىسّ هٔوـاِ٘   ؟الطاقٛ  ّٗا وَ ٌى" ٔغاش ٔبـساور ضـمىٗٛ ٌٕٖٔـ

 زؾدتّا خباؾٗٛ قابمٗتّا لمطٗطسٚ ٔالٍّب؟ ٔهٔ اقاتّا 

ٔملــاذا فمــ  وٍطقــٛ "الػــسص األٔضــ"" ضــاسٛ لمشــسٔب ٔاذتؿــازات ٔسساٟــ    

العدٔاُ  ألعىاهٔ ،املتكسز لالغتعاه"ٔقابمٗٛ  قًاتعّس األكجسالؿساعات لتكُٕ 

 ارتازد٘ ٔاهلٗىٍٛ عمٜ وقدزاتّا

ٔالتطث  عمٜ قسازاتّا ٔوٕاقىّا وَ ق ن الدٔه الؿـٍاعٗٛ ال ٍٗـٛ ذات التـازٖ      

 ٔدػع األ ىا  اإلوربٖالٗٛ؟  ضتعىازٙالا
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 الطاقُ وتٍاوٌ االِتىاوات والدراشات البحجًُ بقضاياِا

االِتىاً بقكاٖا الطاقٛ ٔوؿادزِا ٔالؿسا  سٕهلا بط ب االضتشٕاذ  ٖتعافي

عمّٗــا، ٔتتكجــ  دّــٕد املساكــص ال شجٗــٛ ٔارتــرباٞ ٔالــدٔزٖات ادتــادٚ يف إعــداد  

ــٕٙ     ــٕٙ ٔالتٍىـــ ــا اذتٗـــ ــٛ ٔدٔزِـــ ــٕعات الطاقـــ ــَ وٕقـــ ــسِا عـــ ــات ٌٔػـــ الدزاضـــ

 ٔإغكالٗاتّا. 

ا الطاقـــٛ ضـــٛ لقكـــاٖقاوـــٛ املٍتـــدٖات الدٔلٗـــٛ املكّسإتٍػـــ" فـــاِسٚ كىـــا 

 ،7112عـاً  يف لطاقٛ املطـتق ن الـيت اٌعقـدت    القىٛ العاملٗٛ  ٔوَ بٍّٗا ،ٔاملطتق ن

ّٕ ّٖٔت ــالتط ــاً بـ ــع االِتىـ ــددٚ   ازات طـ ــٛ املتذـ ــٕح بالطاقـ ــاع٘ الٍّـ ــمٛ يف وطـ ذتاؾـ

إبساش ٔ ، اقٛ املطتق ن بٕؾىّا ٔعاملًٗا ٔإقمٗىًٗا ٌٔػس الٕع٘ بّا ستمًٗا ،ٔالٍظٗىٛ

 ،يف املٍػــ ت اذتالٗــٛ ٔاملطــتق مٗٛ ّا ٔكىــاٞٚ اضــتّالكهِىٗــٛ ّٕٖــن وػــازٖعّا  

 ،التشتٗــٛ الركٗــٛ ٔتػــذٗعّا ٔاالِتىــاً بــال ٍٜ ل شــٕخ ٔاالبتكــازاتأتكجٗــ  

  .رتٖٔر لمطاقٛ الٍظٗىٛ ٔالؿدٖقٛ لم ٠ٗٛ ٔتٕضٗع اضتخداوّاالٔالعىن عمٜ 

ٔالطاقــٛ املتذــددٚ بػــكن  ،ٔظتــسٙ التطكٗــد عمــٜ هُ الطاقــٛ بػــكن عــاً

دٔه العـــا  ٔلتٍىٗـــٛ إىل اغٍـــٜ عٍّـــا بالٍطـــ ٛ   اقـــٛ املطـــتق ن الخـــاف كٌّٕـــا 

ٔخاؾٛ الدٔه الٍاوٗٛ اليت تٕادْ حتدٖات وتصاٖدٚ تؤثس يف خط" ٔبساور كا تٛ، 

 ٔتٍىٗر  ىٕساتّا التٍىٕٖٛ.

 لقد تعددت تعازٖ  الطاقٛ ٔميكٍٍا القٕه: 

دوات وـَ  صتاش األعىاه ٔارتـ إالطاقٛ ِ٘ قدزٚ إٌتاز اذتسكٛ ٔالىاعمٗٛ ٔإُ 

خاله قدزٚ املادٚ ٔحتٕالتّا عمٜ إعطاٞ ٔتـٕ   قـٕٝ ٔ"وقـدزٚ ٌظـاً وـا عمـٜ إٌتـاز        

  اعمٗٛ هٔ ٌػاط خازد٘ "ٔ   واكظ بالٌك. 

ٔالطاقــٛ هٌــٕا  ميكــَ تؿــٍٗىّا ٔتطمطــمّا ٔ ــ  تطــٕز اضــتخداوّا وــَ ق ــن   

ٔاذتؿـٕه عمّٗـا وـَ وؿـادز غـ  وتذـددٚ ٔوتذـددٚ. ٔتػـىن          ،اإلٌطاُ ٔال ػـسٖٛ 

الطاقــٛ الكٗىاٟٗــٛ ٔاملٗكاٌٗكٗــٛ ٔاذتسازٖــٛ ٔالػىطــٗٛ ٔالكّسباٟٗــٛ كــن وــَ 

 ٔالكٕٟٗٛ ٔالٍٕٖٔٛ. 
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الٍاجتٛ  " اقتْ الراتٗٛ"ـت ده الطاقٛ لدٝ اإلٌطاُ املٕلٕد ٔيف هٔه عالقتْ بّا ب

ٛ يف غراٟــْ لٍٗتقــن بعــدِا ٔوعّــا إىل اضــتخداً   وٍــعــَ الطاقــٛ الكٗىٗاٟٗــٛ الكا 

ّٕهكاه ٔغهاألٌٕا  ٔاملؿادز األخسٝ وَ  التّـا هٔ وٕادِـا املتـٕ سٚ    ٌٕا  الطاقٛ ٔحت

الط ٗعــٛ ٔالــيت هخكــعّا عقــن اإلٌطــاُ ٔجتازبــْ ٔعمىــْ إىل  اقــٛ لع ــ  الــدٔز  يف 

خـس كـن وـا ميـد اإلٌطـاُ بـالٍٕز ٔالـد ٞ        آ ّـ٘ بػـكن هٔ    ،األضاض٘ يف التقدً

ــْ      ــٛ استٗادات ٔسسكــٛ االٌتقــاه ٔتطــٗ  اآلالت ٔاألدّــصٚ يف خدوــٛ اإلٌطــاُ ٔتم ٗ

 املتذددٚ ٔتطٕٖس ز آ ال ػسٖٛ. 

كاٌــ  املؿــادز األٔىل لمطاقــٛ األكجــس اٌتػــازا ِــ٘ املؿــادز غــ  املتذــددٚ    

ٛ     31ٔالٍاق ٛ اليت تػكن ستٜ اآلُ  يف  ،% وَ سادٛ العـا  بػـكن عـاً لمطاقـ

%  1.3سني هُ املؿـادز املتذـددٚ ِٔـ٘ الٍظٗىـٛ ٔالؿـدٖقٛ لم ٠ٗـٛ ال تػـكن ضـٕٝ         

ٔإُ كاٌـــ  ادتّـــٕد تكجـــ  سالٗـــا لتطـــٕٖس   ضـــ ،لأل  قـــ" وـــَ  اقـــٛ العـــا  

دٚ يف إ ــاز ازتقــاٞ  االضــتىادٚ ٔاالضــتخداً بػــكن هكــرب ملؿــادز الطاقــٛ املتذــدّ   

ــدزٞ     ــٛ الٕاضــعٛ ل ــ٘ ٔاذتىم ــٕع٘ ال ٠ٗ ــٕخ اهلــٕاٞ    هال ــٛ ٔخاؾــٛ تم ــٕخ ال ٠ٗ خطــاز تم

 ٔوػكمٛ االست اع اذتسازٙ. 

املٍطقـٛ العسبٗـٛ   ٔذتطَ سظ بعض ال مداُ املٍتذـٛ لمـٍى" ٔال ـاش ٔخاؾـٛ يف     

ٔلكٍـْ لألضـ    لتازغتْ هِي وؿـادز الطاقـٛ ٔهكجسِـا اٌتػـازا،      دع اُ الٍى" ُٖ

هكجسِا اضتشكازا لمؿـسا  ٔاهلٗىٍـٛ ٔتـٕسؼ املٍا طـٛ الدٔلٗـٛ      ٔضٕٞ التدب  ِٕ 

عمٜ الٍى" ٔال اش ٔخاؾٛ يف وٍطقٛ "الػـسص األٔضـ"" الـيت حتـٕٙ هعمـٜ شتـصُٔ       

ــا   ــٍى" يف الع ــاً      .لم ــ٘ املٕســد لع ــس االقتؿــادٙ العسب إىل هُ  7111ٖٔػــ  التقسٖ

 7111اإلٖـسادات ال رتٔلٗـٛ لمــدٔه العسبٗـٛ املةؿـدِّزٚ لمــٍى" ٔال ـاش الط ٗعـ٘ يف عــاً       

بمٗــُٕ دٔالز هوسٖكــ٘، ٔكاٌــ  سؿــتّا وــَ إمجــال٘ اإلٖــسادات    114,112بم ــ  

%،  72.4اإلمجـال٘ ب  % ٌٔط ٛ اإلٖـسادات ال رتٔلٗـٛ إىل الٍـاتر ا مـ٘      14.7العاوٛ 

ٔقد تسادع  هزقاً اإلٖسادات بطـ ب سـسٔب ٔؾـساعات هشوـات وـا ٖطـىٜ بـالسبٗع        

 العسب٘ خاله الطٍٕات املاقٗٛ. 

ٖٕٔقـ  ادتـدٔه االسؿــاٟ٘ املس ـ  تىاؾــٗن تـٕشُّ  ِـرٓ األزقــاً عمـٜ ال مــداُ       

 . 7111 – 7111العسبٗٛ ٔيف الىرتٚ وَ 
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ــًٕ  ــٕال٘      ــٍى" ٖطــاِي الٗ ــطُ ال % وــَ اضــتّالك   23ٔتقــدز اإلسؿــاٟٗات ب

 .الطاقٛ العامل٘

ــَ   ٔ ــسغي و ــٜ ال ــٛ وطــتداوٛ ٔبــداٟن      عم ــٛ إلظتــاد  اق ــٕد الساٍِ ــٛ ادتّ كجا 

 اٌـْ   ،ٔزغي تطٕز ال شـٕخ الطـاعٗٛ لتقمٗـن االعتىـاد عمـٜ الـٍى"       ،  ٗعٗٛ ٌظٗىٛ

 دُّعـ ٔإُ كـاُ ال ـاش ُٖ   ،اتلمطاقـٛ يف كـج  وـَ االضـتخداو     ًازٟٗط ًاضٗ قٜ وؿدز

     ٘  ،اآلُ هضس  ٔقٕد اسىٕزٙ وَ سٗح وؿدز منـٕ االضـتّالك عمـٜ املطـتٕٝ العـامل

 % وَ االستٗا ٗات العاملٗٛ.  21ن استٗا ٗاتْ يف املٍطقٛ العسبٗٛ ٌط ٛ ٔتػكَّ

 :"الشرق األوشط"الٍفط والػاز وحرآق )الربًع العربٌ( واشتعاه شاحات 

ٖطس  العدٖد وَ ال اسجني ٔاملختؿني يف زتاالت الطاقٛ ٔاالقتؿاد ٔالتٍىٗٛ 

املطتداوٛ ٔكرلك املّتىني بـالتطٕزات الدزاواتٗكٗـٛ ٔو ضـ٘ وـا ُٖطـّىٜ بـالسبٗع       

العسب٘ ٔعالقتّا بقكاٖا الطاقٛ، ٖٔـج ُٔ عـددًا وـَ التطـا الت عـَ دٔز املخـصُٔ       

خبؿٕف ؾمٛ وا كػى  عٍْ ٌتاٟر " الٍىط٘ ٔال اشٙ يف ضٕزٖٛ ٔتطث ٓ يف األشوٛ

سقـاًل   11املط  التطغ ٙ ملٍطقٛ الطاسن الطٕزٙ ٔالتٕؾن إىل اكتػا  سـٕال٘  

ّ٘  ــ      ٌىطًٗا تكي إٌتادا قخىا، ٔكرلك اكتػا  آباز غـاش يف وٍطقـٛ زٖىـ

ٔدوػ  باستٗا ات ك  ٚ، باإلقا ٛ إىل وا ٖقاه عَ سـسب هٌابٗـب ال ـاش ٔوٕقـع     

ِرٓ ارتطٕط، األوس الرٙ دعا بعكّي إىل تطىٗٛ اذتسب  ضٕزٖٛ االضرتاتٗذ٘ ملدِّ

ــا ســسب الــٍى" ٔهٌابٗــب ال ــاش. ٖٔؤكــد           ٍ ٛ عمــٜ ضــٕزٖٛ بطٌّ غــ ْ الكٌٕٗــٛ املةػــ

الدكتٕز عىاد  ٕشٙ الػعٗيب هٌْ   ٖكـَ اضـتّدا  ضـٕزٖٛ بعٗـدا عـَ الؿـسا        

، ٔهُ وــَ ٖطــٗطس عمــٜ ضــٕزٖٛ ٖــتشكي  "الػــسص األٔضــ""عمــٜ ال ــاش يف العــا  ٔ

 سٖاُ ال اش، ٔهُ وا ظتسٙ بني وٕضكٕ ٔٔاغٍطَ ِٕ عٕدٚ إىل اذتسب ال ازدٚ. بػ

 اآلت٘: 2/1/7111ٖقٕه واٖكن غٕازتص يف وقاه لْ ٌػس بالعسبٗٛ بتازٖ  

 مجٗع اذتسٔب ٔالجٕزات ٔالٍصاعات األخـسٝ ادتازٖـٛ سالٗـاً    "هتعمىُٕ؟ تقسٖ ًا 

عــات ِــ٘ دــصٞ وــَ   يف "الػــسص األٔضــ"" ٖسبطّــا خــٗ" خطــ  ٔاســد: ِــرٓ الٍصا   

ــصداد ضــعازاً  سىــٕزٙ ٔاضــتخسادْ ٔتطــٕٖقْ:  ألة"يف ال شــح عــَ الٕقــٕد ا  وطــابقٛ ت

 الٕقٕد الرٙ ضٗؤدٙ اضتّالكْ بال غك إىل هشوات ب٠ٗٗٛ وصلصلٛ. 
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وَ بـني الٍصاعـات الكـج ٚ عمـٜ الٕقـٕد األسىـٕزٙ يف املٍطقـٛ        إىل هٌْ ٖٔػ  

 ٝ وسكـصٓ إضـساٟٗن    ظتسٙ غض الطس  عَ ٌصا  ستىٕ  مبخا س ؾ سٝ ٔكـرب

تىاقي بعد اكتػـا  غـاش غـصٚ ٔفّـٕز ٌتـاٟر املطـ  التطغـ ٙ بٕدـٕد سـٕح غـاش           

   ٗع٘ يف وٗآ غسص ال شس األبٗض املتٕض". 

ٖٔسٝ غٕازتص هٌْ يف العقـٕد الالسقـٛ تطـٕز التٍـا ظ إىل ٌـصا  وتعـدد األٔدـْ        

ات عمٜ عػـس  وّٕاًل اطتس    ْٗ دٕٗؽ عدٖدٚ ٔثالثٛ هضا ٗن، ضم" ذلك بؤضًا

آال  الىمطــطٍٗٗني، ّٖٔــدد بةقــا ٛ وطــتٕٖات ددٖــدٚ لم ــؤع يف سٗــاٚ الٍــاع يف   

ٔيف الٍّاٖـٛ قـد ٖتطـ ب ذلـك الٍـصا  بةتعـاع اإلضــساٟٗمٗني        ،ضـٕزٖا ٔل ٍـاُ ٔقـربف   

 كرلك...

ــساٟٗمٗٛ  ألةإُ الٕقـــٕد ا سىـــٕزٙ   ٖطخـــر وٕقـــع الؿـــدازٚ يف العالقـــات اإلضـ

ٗا سؿــس الؿــسا  لٍٗتػــس  قــ" يف  ِٔــرا و ــدٟ ات،ٗالىمطــطٍٗٗٛ إال وٍــر التطــعٍٗ

ٖٔكـٗ  غـٕازتص: ٔعمـٜ     ...7111ضٕزٖا ٔل ٍاُ ٔقربف ٔتسكٗـا ٔزٔضـٗا بعـد عـاً     

 سٖقٛ إضساٟٗن ٔزٔضٗا قاوـ  تسكٗـا و اغـسٚ بتشسٖـك ثـالخ ضـىَ وـَ  سٖتّـا         

إىل املٍطقٛ... بالٍتٗذٛ  ةُ هزبع ضٍٕات وَ املٍأزات سٕه سـٕح غـسق٘ املتٕضـ"    

ٔلكٍـْ هتـٜ مبطـال ني دـدد      ،عٍْ إال القمٗن وَ الطاقٛ املكتػ  سدٖجا   ٍٖتر

ــ  حتػــٗداً   ــٛ، ٔه م ــاٞ إىل المع  ــًا عطــكسًٖا هقٕٖ ــٕتسات    ومىت يف املٍطقــٛ ٔز ــع الت

 .بػكن ال سد لْ"

 األزوات االقمًىًُ والدولًُ وراَِ اإلودادات البرتولًُ والتػري املٍاخٌ ووصتقبمّا:

الت ـٗ ات اذتـادٚ ٔاهلاٟمـٛ اذتاؾـمٛ     تتىاقي تداعٗات القم  ٔاذترز وـَ دـساٞ   

   ٔ بؿـدد  جٍــا املتٕاقـع ِــرا    تجــازٔا تىمـٛ يف وٍطقــٛ "الػـسص األٔضــ"" ٔالعـا  

سداخ ا تىمـٛ املست طـٛ مبذـاه الطاقـٛ     ألتطا الت وػسٔعٛ عَ وا ِ٘ وطازات ا

 ؟ ٔوطتق اًل زاًٍِا

ــدكتٕز   ــد ال ــٛ يف وسكــص      هٖعتق ــاور دزاضــات الطاق ــٗظ بسٌ ــدٖن زٟ  ــد قٍ

ِساً لمدزاضات هٌْ وَ املسد  هُ ٖـؤدٙ اضـتىساز األشوـات املتىذـسٚ يف "الػـسص      األ

ٛ     األٔض"" إىل التطث  ضـم اً  اآل ـاص  وـَ   غي عمـٜ الـس   .عمـٜ إوـدادات الـ رتٔه العاملٗـ
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، 7112ظتابٗٛ ملطتٕٖات اإلٌتاز ال رتٔل٘ لكن وَ العساص ٔإٖساُ ٔلٗ ٗـا يف عـاً   إلا

عدد وَ التشدٖات املّىٛ ألضـ اب تتعمـ  بادتٕاٌـب    ادْ بَٕإال هُ ِرٓ الدٔه ضٕ  ُت

ٛ بـني اإلدازٚ املسكصٖـٛ يف ب ـداد ٔإقمـٗي     األوٍٗٛ يف لٗ ٗا ٔالعـساص ٔاالتىاقـات اهلػّـ   

كسدضتاُ يف العساص هٔ خػـٗٛ الػـسكات ال سبٗـٛ ٔال ٍـٕك األدٍ ٗـٛ وـَ تػـدٖد        

ٗـ   .ّٔدٖد العقٕبـات األوسٖكٗـٛ عمـٜ إٖـساُ يف فـن إدازٚ تساوـب       ٛ هخـسٝ  ٔوـَ ٌاس

وٍطقـٛ  يف سد  الـدكتٕز هٖكـًا هُ تؿـ   خطـٕط ٌقـن الـ رتٔه ٔال ـاش الط ٗعـ٘         ُٖ

  ٛ  ،"الػــسص األٔضــ"" هكجــس خطــسًا "بطــ ب تّدٖــدات ادتىاعــات اإلزِابٗــٛ ا مٗــ

ٔبسٔش الػكٕك املطتق مٗٛ سٕه وطتٕٖات األوـاُ الـيت تتىتـع بّـا خطـٕط هٌابٗـب       

قا "ٔاملتؿاز  سٕه وطازات وسٔزِا ٔكرلك هٌابٗب ال اش الس)ال رتٔه يف املٍطقٛ 

 .ه.ً( يف بمداُ املٍطقٛ ٔ   وا ٌعتقدٓ ضتَ هٖكًا

كىا ٖسٝ ال اسح هُ استىاالت بقاٞ هضعاز ال رتٔه عٍد وطتٕٖات وٍخىكـٛ  

وَ ٔاضتقساز ٔب"ٞ وعدالت منٕ االقتؿادات ارتمٗذٗٛ ٔتٍـاو٘  هضٗقٕد إىل تّدٖد 

 ٘. ال طالٛ ٔعدً االضتقساز االدتىاع٘ ٔالطٗاض

ــٍٗتعؼ     ــاش ضـ ــامل٘ عمـــٜ ال ـ ــاسجني ٔاملـــساق ني هُ الطمـــب العـ ٖٔـــسٝ بعـــض ال ـ

ب رتتّـ ت  الدكتٕز قٍدٖن هُ ٖٔسّد ،ٔضٗشدخ ازتىا  ومشٕف يف هضعاز ال اش عاملًٗا

ٔإعادٚ الٍظس  ،يف عّد دٌٔالد تساوب حتٕالت ك  ٚ يف قطا  الطاقٛ األوسٖكٗٛ

ٛ ٔ ،ضٗاضات ٔوٕاق  وكا شٛ الت ٗ  املٍاخ٘يف  ٔإعـادٚ   ،وػازٖع الطاقٛ الٍٕٖٔـ

ٔبالتـال٘ اإلضـّاً يف خىـض هضـعاز املػـتقات       ،إسٗاٞ وٍتذ٘ الىشـي األوـسٖكٗني  

باإلقـا ٛ إىل   "هٔ عمٜ األقن ا ا ظٛ عمٜ هضعازِا املتدٌٗٛ سالًٗا "ال رتٔلٗٛ عاملًٗا

التىاقٗـٛ بـازٖظ لمت ـٗ      اإلغازٚ إىل ستـاذٖس وعازقـٛ الـسٟٗظ األوسٖكـ٘ تساوـب     

 ٘ دٔز قٗــادٙ يف  طداٞالتطــا ه  ٗىـا إذا كاٌــ  الؿـني ضــتمتصً بـ    زُٖجـا ٍِٔــا  .املٍـاخ

يف وـساكؼ العـاً    77العىن املٍاخ٘ العامل٘ كىا هعمٍ  بكني يف وؤّس كٕب 

وؿــداقٗٛ االحتــاد األٔزٔبــ٘ يف العىــن املٍــاخ٘ ٔذلــك يف  ٝ ٔكــرلك وــد ،املاقــ٘

  .ساه عدً التصاً ٔاغٍطَ
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 الصراع عمِ الطاقُ واحتكار العمي

 يف خدوٛ جتاز اذتسٔب ٔاهلٗىٍٛ اإلوربٖالٗٛ يف "الػسص األٔض""

يف تازٖ  ال ػسٖٛ هُ حتتـدً ارتال ـات ٔالتٍاقكـات يف املؿـاحل      لٗظ ددٖدًا

  بـني األ ـساد هٔ   ٔهُ تتشٕه إىل ؾسا  ٔإىل اقتتاه وطمت ،ٔخاؾٛ االقتؿادٖٛ وٍّا

إال هُ الطىٛ املطـتذدٚ يف عـا     ،هٔ بني الػعٕب ٔال مداُ ادتىاعات هٔ الط قات

ٔاغتداد الؿساعات الدوٕٖـٛ الػـاومٛ    ،الًٕٗ ِ٘ تؿعٗد ٔوسكصٚ جتازٚ اذتسٔب

٠جاز مبؿــادز الطاقــٛ ٔخاؾــٛ الٍىطٗــٛ  تيف التٍــا ظ االقتؿــادٙ ٔاالغــت اك ل ضــ 

 .ٔال اشٖٛ ٔاستكاز االبتكازات العمىٗٛ ٔالتكٍٕلٕدٗا

ٚ ادتدٖــدٚ الــيت ضــادت خــاله العقــٕد القمٗمــٛ املاقــٗٛ ِــ٘    كىــا هُ الظــاِس

ٔاالختٗاز  ،فاِسٚ تؿعٗد عطكسٚ العالقات الطٗاضٗٛ ٔاالقتؿادٖٛ ٔاالدتىاعٗٛ

     ٞ  ،امل كس لىسح اذتمٕه ٔالس ٝ املٍىسدٚ بطسٖقٛ عٍىٗـْ ٔعداٟٗـٛ وـَ ق ـن األقٕٖـا

ملختمـ   ا التكّـي هقٕٖـاٞ ذتطـي كـن القكـاٖا ٔاملػـ      هٔ وَ ٖعتقـدُٔ هٌىطـّي هٌ  

ــاً  ــا ستمٗ ــًا عمّٗ ــًا ٔإقمٗىٗ ــاالت     ٔدٔلٗ ــٛ ٔاالقتت ــاه التٍاقكــات اذتدٖ ٔكــرلك ا تع

شٛ يف األٔضاط ذات التعددٖٛ القٕوٗٛ ٔالعسقٗٛ ٔالدٍٖٗـٛ ٔاملرِ ٗـٛ ٔالطاٟىٗـٛ    املطمت

 :آلتٗٛٔالق مٗٛ باإلقا ٛ إىل الربٔش الىر ل غكالٗات ٔالتعقٗدات ا

ٔالتػـابكات يف املطـاٟن ارتال ٗـٛ بـني الـداخن       الت ٔاإلقشاوـات التدّخــ  1 

  .ٔارتازز

ـــ  7  ــاذتْ     ــ ــْ ٔوؿـ ــرتاً استٗاداتـ ــس ٔاسـ ــٕه اآلخـ ــٕاز ٔق ـ ــد اذتـ ــاب تقالٗـ غٗـ

  .األضاضٗٛ

  .ٙ قٗي الٕٟاً اإلٌطاٌ٘ ٔالطالًتسّدــ  2 

تسادــع املىازضــات ٔا اكىــات العقالٌٗــٛ املطــاِىٛ يف إســاله التىــاِي  ــــ  1

  .وَ االدتىاع٘ ٔالٕ ين ٔاإلقمٗى٘ ٔالدٔل٘املٕقٕع٘ ٔحتقٗ  األ

التػدد املعٗ  لؿٍع التٕا قات العادلٛ ٔذلك وَ خاله تقـدٖي التٍـاشالت   -1 

املت ادلٛ الكىٗمٛ بكىاُ اذتد األدٌٜ هٔ املعقٕه وَ املؿاحل لأل ـسا   

 ٞ ٛ  ٔالػــسكا يف اجملتىــع ٔالــٕ َ ٔاإلقمــٗي ٔيف عاٟمــٛ اإلٌطــاٌٗٛ       كا ــ

  .مجعاٞ
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ــن ا - 1 ــاً   ارتمـ ــٕٝ ادتىاعٗـ ــات القـ ــاِس يف تٕاشٌـ ــادًٖا لظـ ــًٗا ٔاقتؿـ  ٔضٗاضـ

داخــن اإل ــاز اجملتىعــ٘ ٔالــٕ ين    كا ــٛ عمــٜ املطــتٕٖات   ٔعطــكسًٖا

  .ٔالعسب٘ ٔاإلقمٗى٘ ٔالدٔل٘

ِٗىٍـــٛ ٌظـــاً األسادٖـــٛ القط ٗـــٛ يف خدوـــٛ املسكـــص املتىجـــن بالٕالٖـــات  - 2

ٔيف خدوـٛ   ،نياملتشدٚ األوسٖكٗٛ ٔسمىاّٟا ٔهت اعّا ا مٗني ٔاإلقمٗىـٗ 

  ٛ ــ ــامل٘ ٔوؤضطــاتْ الدٔلٗ ــاه الع زغــي هُ حتــٕالت وطــتذدٚ يف    ،زهع امل

ٔبسٔش  ،سادٖٛ القط ٗٛألوٗصاُ القٕٝ الدٔلٗٛ قد هدت إىل اٌصٖا  ٌطيب ل

ي القطــب ت اغــ  تٍــاو٘ تعددٖــٛ قط ٗــٛ ستــدٔدٚ برتادــع ِٗىٍــٛ ٔحتك ــ 

 األوسٖك٘ يف ضاسٛ التٕاشٌات الدٔلٗٛ. 

الػرب يف الصًطرَ عمِ الطاقُ ووصادرِا وعمِ االقتصاد العاملٌ  شرتاجتًُا

 وثروات الشعىب: 

قتؿــــادٖٛ الضــــرتاتٗذٗٛ بٍــــاٞ إوربا ٕزٖــــٛ عٕملٗــــٛ لمّٗىٍــــٛ الطٗاضــــٗٛ ٔااإُ 

ٔالجقا ٗــٛ تطــتشٕذ  ّٗــا الٍخــب اذتاكىــٛ ال سبٗــٛ ٔلالــك املــاه ٔالػــسكات         

ــٜ وقــدزات العــا    الا ــٛ عم ــٛ العىالق ــسٔا  ،ستكازٖ ــٜ ث  ،ت ٔخــربات الػــعٕب ٔعم

ــاتْ ٔخـــربا ٓ  خسطِّـــتطم ـــ  هُ ُٖ  الجـــسٔٚ ّسكـــص االضـــرتاتٗذُٕٗال ـــسب ٔوؤضطـ

املرتاكىٛ يف بمداٌّي ٔاملٍّٕبٛ وَ خ ات ٔثسٔات ال   وَ ال مـداُ األخـسٝ هٖكـًا    

ستتكـسَٖ   ٔعمىٗـاً  ٔعطـكسٖاً  اقتؿادًٖا ٔضسقٛ هدو تّي املّادسٚ لٗشققٕا تىٕقًا

صتـاشات اذتكـازات   ٔإل٘ ٔاملعـاز  العمىٗـٛ لكـن ال ػـسٖٛ     بدا  اإلٌطاٌإلٌتادات ا

ــعٕب    ــي ٔالػـ ــٛ األوـ ــابقٛ ل قٗـ ــٛ الطـ ــدٖي   كا ـ ــا  القـ ــىٜ بالعـ ــا ٖطـ ــٛ  ٗىـ ٔخاؾـ

 ٔسكازاتْ العسٖقٛ. 

 ً العمىٌ وعدالُ التٍىًُ اإلٌصاًٌُ: الطاقُ والتقّد

ــٕزٚ املعمٕوــات      إ ــا ٔث ُ ِــرا التىــٕص ٔخاؾــٛ العمىــ٘ وٍــْ ٔتطــٕز التكٍٕلٕدٗ

ت الــيت عتققّــا هٙ زتتىــع هٔ هٙ غــعب وــَ غــعٕب األزح ِــ٘ وٕقــع ٔاالتؿــاال

ِٔ٘ و عح هومّي يف هُ ِرا ميكَ كا ٛ تسسٗب ٔإعذاب هبٍاٞ ادتٍظ ال ػسٙ 
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هُ ٖكـُٕ يف خدوــٛ تطــٕز اذتٗــاٚ ٔاإلٌطــاُ ٔوــا كــاُ لٗــج  قمــ  هٔ اٌصعــاز بقٗــٛ  

 الػعٕب  ٗىا إذا   ٖتي:

ٔالعمـي ٔالتكٍٕلٕدٗـا ٔالؿـٍاعات    االضـت٠جاز ٔالـتشكي بالطاقـٛ     تطخ ــ  1

العطــكسٖٛ املتقدوــٛ يف التطــم" عمــٜ ال ــ  ٌّٔــ ّي ٔاضــتعىازِي بــن        

 ً ال ػسٖٛ مجعاٞ؛تٕفٗىّي لؿاحل ٔتقّد

استكاز التقدً العمى٘ ٔالتكٍٕلٕد٘ ٔوٍع الٕؾٕه إلْٗ هٔ اٌتقالْ لم   ــ  7

تٍىٗــٛ الراتٗــٛ ٔالعمىٗــٛ لؿــاحل ال قــٕتّيخــسَٖ يف بٍــاٞ آلعاقــٛ تطــٕز اإٔ

ٔالتقدً ٔز آ بقٗٛ الػـعٕب ٔاجملتىعـات الـيت تطـعٜ اّـدِا ٔخرباتّـا       

 .ٔعمىاّٟا الوتالك ِرا التقدً

اضتخداً ِرا التىٕص يف تطٕٖس القدزٚ القتالٗٛ عمٜ غـَ اذتـسٔب ٔال ـصٔ    ــ  2

 ي مبؿاٟس الػعٕب.والٞات ٔالتشك إلٔالعدٔاُ ٔ سح ا

األشوـــات ٔاذتـــسٔب الؿـــ  ٚ   ُ ا ـــأالت ٔاملطـــاع٘ ا ىٕوـــٛ ٔا تعـــاه    إ

ٔالك  ٚ تقًٕ بّا ٔختط" هلا ّٔازضّا القٕٝ العظىٜ يف ال ـسب ٔزهع سسبتّـا   

ــٛإلا ــالقٕٚ ٔهضــ ابّا ٔوؿــادزِا     ،دازٚ األوسٖكٗ ٔلالوــتالك  ،ٔذلــك لالضــت٠جاز ب

 املتىسد لمعمي الؿاٌع لمتقدً ٔالتىٕص يف املٗادَٖ كا ٛ. 

لقـــٕٚ االقتؿــادٖٛ الـــيت ِـــ٘  ُ الٕؾــٕه إىل كـــن ِــرا ٔخاؾـــٛ يف داٌــب ا   إ

ب هُ تكـُٕ وؿـادز الطاقـٛ    السا عٛ املتٍٗٛ لتشقٗ  التىٕقـات األخـسٝ كا ـٛ تطمتـ    

وَ ٌى" ٔغاش ٔغ ِا مبا  ّٗا الطاقٛ الٍٕٖٔٛ وَ هِي املٕلـدات ٔالقـٕٝ ا سكـٛ    

اوتالك وؿادز الطاقـٛ ِـرٓ هٔ قـىاُ تـد قّا ٔالٕؾـٕه       ٔعّدلمتقدً االقتؿادٙ. 

ن تٍــاو٘ ٔاضــتىساز االشدِــاز االقتؿــادٙ ٔحتقٗــ  الطــ   يف   لّٗــا وــَ هِــي عٕاوــ إ

 املٍا طٛ االقتؿادٖٛ يف سم ٛ االقتؿاد العامل٘.

ــاد        ــع االقتؿـ ــ  تسبـ ــرتاتٗذٗني هُ وؿـ ــاسجني االضـ ــَ ال ـ ــد وـ ــد العدٖـ ٖٔؤكـ

 ٔوؿ  املسكب الؿٍاع٘ األوسٖك٘ مبا ،قتؿاد العامل٘الاألوسٖك٘ عمٜ قىٛ ا

  ٙ ــْ التؿــٍٗع العطــكس ــات املتشــدٚ    ٔكــرلك و ، ٗ ؿــ  وطــتق ن استىــاف الٕالٖ

سادٖــٛ ٔاوتٗاشاتــْ تتٕقــ  مجٗعّــا عمــٜ وــدٝ حتقٗــ  ٔاغــٍطَ    ألبٍظــاً القط ٗــٛ ا
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اٞ املػسٔ  األوسٖك٘ الؿٌّٕٗ٘ املدبس ملٍطقـٛ "الػـسص األٔضـ""    ا ّا وَ دّسألِد

يف الىرتٚ الساٍِٛ ٔستأالتّا الطٗطسٚ عمٜ الطاقٛ ٔوقدزات ٔازؾدٚ دٔه ارتمـٗر  

 عاوٛ. ٔهزؾدتّا قٛ العسبٗٛ ٔاملٍط

لقــد اٌكػــى  لكــن العــا    ٗعــٛ ٔهضــ اب اذتــسٔب اإلوربٖالٗــٛ ٔسقٗقــٛ     

ّٕالاضرتاتٗذٗٛ هو كا ٔجتازٚ اذتسٔب ٔاٌقالب السهمسالٗٛ ا هلا وَ ستكازٖٛ ٔحت

قتؿـادٖٛ إىل قـٕٚ غا ــٛ تىـسح القٗـٕد ٔاذتؿـازات ٔالكــ ٕط      الداعٗـٛ لمشسٖـٛ ا  

ٔخاؾــٛ يف وٍطقــٛ "الػــسص األٔضــ"" ٔبمــداُ   ،عمــٜ اقتؿــادات الػــعٕب األخــسٝ

ّٕ ،ادتٍٕب ٔالعا  الجالح دعاٞ  ىاٖٛ سقٕص اإلٌطاُ إىل قـٕٚ فاملـٛ   الهلا وَ أحت

 ٌطاُ ٔالػعٕب يف هغم ٗٛ بقا  األزح.  ٔوكطّدٚ ل

 الصراع التارخيٌ عمِ الٍفط والػاز ووصادر الطاقُ األخرّ:

ٔوؿــادز الطاقــٛ األخــسٝ هســد هِــي ٔلقــد كــاُ الؿــسا  عمــٜ الــٍى" ٔال ــاش 

وىذــس التٍاقكــات ٔاستــداً املؿــاحل ٔقٗــاً اذتــسٔب بــني الــدٔه املتؿــازعٛ عمــٜ    

الٍىٕذ االقتؿادٙ ٔبني القٕٝ العظىٜ يف الطاسٛ الطٗاضـٗٛ الدٔلٗـٛ ٔخاؾـٛ وٍـر     

وـا قالـْ دـٕزز كمٗىٍؿـٕ هثٍـاٞ اذتـسب العاملٗـٛ         بداٖٛ القسُ العػسَٖ ٔلٗظ ع جـاً 

"هُ الٍى" قسٔزٙ كالدً "ٔقد هكد ذلك السقا "زٟٗظ الٕالٖات  األٔىل وؤكدًا

ُ تىٕص األوي ميكـَ  إالرٙ قاه " 1471عاً كالىَ كٕلٗدز املتشدٚ األوسٖكٗٛ 

ٍٖٔطـ  تػ غـن زٟـٗظ الـٕشزاٞ       ٛ اوـتالك الـٍى" ٔوٍتذاتـْ "ٔقـاه    از بٕضهُ ٖقّس

ــك      الربٖطــاٌ٘ ــسبٗني "وــَ ميم ــ" هســد الطٗاضــٗني ال  ميمــك  "الػــسص األٔضــ" "ٌى

 .العا .... ٔميكَ لْ هُ ٖتشكي بقطاعات اقتؿادٖٛ كاومٛ"

ٔوَ ٍِـا ميكـَ تىطـ  ضـٗطسٚ ال ـسب ٔالٕالٖـات املتشـدٚ عمـٜ ٌىـ" الـدٔه           

ــال٘ الكٗالٌـــ٘ يف العـــساص يف     ــٗد عـ ــاٞ عمـــٜ ثـــٕزٚ زغـ ــٗر ٔالقكـ العسبٗـــٛ يف ارتمـ

الـٍى"  ات الرٙ سـأه تـطوٗي   ٗات ٔعمٜ ثٕزٚ وؿدص يف إٖساُ يف ارتىطٍٗٗاألزبعٍٗ

 اإلٖساٌ٘.

ٔكـــرلك غـــَ العـــدٔاُ الجالثـــ٘ عمـــٜ قٍـــاٚ الطـــٕٖظ املؿـــسٖٛ يف وٍتؿـــ    

سـدٝ هِـي املىـسات املاٟٗـٛ لع ـٕز ٌـاقالت       إ بٕؾىّاات وَ القسُ املاق٘ ٗارتىطٍٗ

 الٍى" ٔاملٕاد األخسٝ.
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كىا دسٝ غـَ اذتـسب عمـٜ ه  اٌطـتاُ لكـىاُ خطـٕط ٌقـن الـٍى" ٔال ـاش          

 ٌٗٛ ٔوَ ثي سسب العساص ٔاستالهلا الكٕٖ .ٖساإلٔا تعاه اذتسب العساقٗٛ ا

ــاز القٕاعـــد     ــن الٕالٖـــات املتشـــدٚ ٔاٌتػـ ــاُ اســـتاله العـــساص وـــَ ق ـ ٔقـــد كـ

ــٛ     ــٗطسٚ الػــــسكات الٍىطٗــ ــىاُ ضــ ــٗر لكــ ــداُ ارتمــ ــي بمــ العطــــكسٖٛ يف وعظــ

ْ يف ق كــٛ الٕالٖــات املتشــدٚ األوسٖكٗــٛ  ٟــستكازٖــٛ عمــٜ الــٍى" العسبــ٘ ٔبقا الا

ــٛ لم ــسب السهمســال٘     ٔ ساضــٛ عــسٔؽ  ،ٔغــسكات ال ــسب  ــٛ وٕالٗ ٔهٌظىــٛ عسبٗ

 ْ سٗــح اطتس ــ  يف كــج  وـَ األسٗــاُ يف ستــأز ال ــسب ٔؾــساعاتْ   ،ٔلطٗاضـات

قمٗىــ٘ ٔقــد بعــض  إلقــد بقٗــٛ القــٕٝ الكــربٝ ٔستــٜ قــد بعــض دٔه ادتــٕاز ا   

 .ٔغسبًٗا هغقاّٟا العسب غ  املسقٜ عٍّي هوسٖكًٗا

 قُ: "الشرق األوشط" يف قمب عاصفُ الصراعات عمِ الطا

ِكرا كاُ "الػسص األٔض"" ٔال ٖـصاه قٗىـٛ اقتؿـادٖٛ ٔدٕٗضٗاضـٗٛ ِاوـٛ      

ٔكـــرلك قٗىـــٛ  ،مبٕقعـــْ ٔثسٔاتـــْ ٔخاؾـــٛ الٍىطٗـــٛ ٔال اشٖـــٛ ٔ اقاتـــْ ال ػـــسٖٛ 

ضــرتاتٗذٗٛ عظىــٜ يف ضــاسٛ الىعــن العــامل٘ ٔيف وعــرتك العالقــات االضــرتاتٗذٗٛ    ا

ــصاه وطــسساً    ــٛ ٔكــاُ ٔوــا ٖ ــٍى"     وىتٕســًا الدٔلٗ ــ  ٔغــسع ســٕه ال لؿــسا  عٍٗ

ضــــعاز يف الطــــٕص العاملٗــــٛ بــــني االستكــــازات الٍىطٗــــٛ  ألٔالطاقــــٛ ٔالتالعــــب با

كىــا كــاُ يف القــسُ الطــاب  ٔالٖــصاه وٗــداٌا لمؿــسا  التٍا طــ٘ بــني    ،الكــربٝ

 ٛ ــ ــساَِ  أ ،الــدٔه االضــتعىازٖٛ املتقاتم ــا ظغــتد يف الٕقــ  ال ــدٔه   تٍ ــني ال ســاد ب

اقتؿـــادٖا وـــَ دّـــٛ ٔبـــني الـــدٔه الٍاغـــ٠ٛ ٔالٍاِكـــٛ  الؿـــٍاعٗٛ ال ٍٗـــٛ املتقدوـــٛ

 .اقتؿادٖا يف بمداُ العا  الجالح وَ دّٛ هخسٝ

باإلقــا ٛ إىل بــسٔش تٍــا ظ ســاد بــني الــدٔه اإلوربٖالٗــٛ ٌىطــّا املتٍاقكــٛ يف    

وؿاذتّا االقتؿادٖٛ ٔوؿـاحل غـسكاتّا وتعـددٚ ادتٍطـٗات ٔدٔهلـا املختمىـٛ يف       

 ٛ ــا    اضــرتاتٗذٗاتّا الطٗاضــٗٛ ٔخاؾــ بــني اإلوربٖالٗــٛ األوسٖكٗــٛ ٔبــاق٘ دٔه هٔزٔب

  ُ باإلقـا ٛ لؿـساعات ارتؿـٕوٛ     ،ال سبٗٛ االضتعىازٖٛ ٔكرلك بٍّٗا ٔبـني الٗابـا

االقتؿادٖٛ بني كن ِؤالٞ ٔاالقتؿـاد الؿـٗين وتطـاز  الٍىـٕ الـرٙ بـات ٖػـكن        

خطسًا "ّٖٔـدد وـع اقتؿـادات زٔضـٗا ٔبقٗـٛ دٔه الـربٖكظ ٔسداٌٗـٛ إدازٚ         وٍا طًا
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بقىٛ الٍظاً العامل٘ ادتدٖد وَ ق ـن الٕالٖـات املتشـدٚ    ضت٠جاز القتؿاد العامل٘ ٔااال

 األوسٖكٗٛ.  

ُ   إ ٘  ، ٔاالبتـصاش ُ غساضٛ ٔدوٕٖٛ اذتسٔب ٔهعىـاه ال ـصٔ ٔالعـدٔا  ،األوسٖكـ

ٔخاؾــٛ املطــتّد ٛ لم مــداُ الٍىطٗــٛ ٔملٍطقــٛ ارتمــٗر ٔ"الػــسص األٔضــ"" ٔكمىّــا  

ّي دٔا عّا اذا عدٌا لتقازٖس وساكـص األ ـاخ   ميكَ   ،املادٖٛ ٔال ػسٖٛ ال اِظٛ

ــازدٚ هؾــ           ــاٞ اذتــسب ال  ــْ ٔبعــد اٌتّ ــيت تؤكــد "هٌ ــٛ ال االضــرتاتٗذٗٛ األوسٖكٗ

 .الٍى"، ٔالٍى" ٔسدٓ ِٕ األوَ القٕو٘ األوسٖك٘ الػاون"

إُ دّالـٛ ٔ اقـات بعـض هبٍـاٞ املٍطقــٛ ٔهٌظىتّـا املطـاعدٚ عمـٜ االطتــساط        

وسٖكــ٘ اهلــاد  إىل خمــ  "الىٕقــٜ ارتالقــٛ "ٔوــا   ٔالتــٕزط يف تٍىٗــر الػــعاز األ 

"اهلدً امل ـــد  "ٔ االطتـــساط غـــ  الـــٕاع٘ يف هتـــُٕ االقتتـــاالت الداخمٗـــٛ  ـٖطـــىٜ بـــ

ــٛ    ــٛ ٔاذتــسٔب العسبٗ ـــ ٔاذتــسٔب األِمٗ ــطدٗر    ـ ــٛ ٔاذتــسٔب قــد ادتــ اُ ٔت العسبٗ

ٔت ٗٗـب اذتكىـٛ ٔالعـده ٔالدميقسا ٗـٛ      ،الؿساعات الدٍٖٗٛ ٔاملرِ ٗٛ ٔالطاٟىٗٛ

ٔالتمــٕٖ  الــداٟي وــَ ق ــن ال ــسب ٔخــرباّٟي العطــكسٖني     ،يف إدازٚ غــؤُٔ الــ الد

مجٗعّا  ،عالوّي بطُ املٍطقٛ وق مٛ عمٜ سسٔب إقمٗىٗٛ هٔ سسب عاملٗٛإٔواكٍٗٛ 

تّد  إىل شعصعٛ هوَ ٔاضتقساز املٍطقٛ ٔختسٖب اجملتىعات ٔكـن بمـد وـَ بمـداُ     

 طـٕٖ  ٌٛ بارتازز ٔقٕاتـْ العطـكسٖٛ ٔت  املٍطقٛ ٔاإلٖقا  بٍّٗي لتٕ   ذزٖعٛ االضتعا

 ٔدٕد قٕاعدٓ ٔهضا ٗمْ يف الرب ٔال شس عمٜ اوتداد "الػسص األٔض"".

ــٛ    كىـــا ميكـــَ تىطـــ  ذلـــك بـــالعٕدٚ إىل ٔثـــاٟ  ٔتقسٖـــس اإلدازٚ األوسٖكٗـ

إذ ٖقٕه ادتٍساه  ،سداِا هبم  تع  إسٗح صتد يف  ،ٔسمىاّٟا األ مطٗني يف الٍاتٕ

حتٕٖــْ وــَ كىٗــات ِاٟمــٛ وــَ استٗا ــات    ارتمــٗر ٔوــا ُ وٍطقــٛإهٌطــٌٕ٘ شٖــين "

جتعن وَ الكسٔزٙ هُ حتتىظ الٕالٖـات املتشـدٚ  سٖـٛ التـدخن يف اإلقمـٗي       الٍى"

 .ٔاالضتىادٚ وَ ِرٓ الجسٔٚ الٍىطٗٛ اهلاٟمٛ"

 الطاقُ ووصادرِا يف "الشرق األوشط":

إُ غٍــٜ املٍطقــٛ بــالٍى" ٖؿــش ْ ٔدــٕد وؿــادز  اقــٛ هخــسٝ وــَ الطاقــات     

املطــتخدوٛ يف تطــٗ  قطاعــات اجملتىــع كا ــٛ يف تػــ ٗن املؿــاٌع ٔآلٗــات العىــن   

    ٛ ٔتػــ ٗن األدٔات املٍصلٗـٛ ٔكـن سسكــٛ    ،ٔحتسٖـك ٔضـاٟن الٍقــن الٕٗوٗـٛ املختمىـ
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صتـاش تـطث  ومىــٕع   إ  بطٌّـا قابمٗـٛ   عـس  الطاقـٛ تُ  ٕؾـ  ٔغـ  ذلـك وـَ األغـساح ب    

ــٕا  ٔتعــ    ــٜ عــدٚ هٌ ــات   الطاقــٛ هســد هِــي املق   دُّٔتٕدــد عم ٕوــات السٟٗطــٛ لمىذتىع

 سٚ ٔحتتاز إلّٗا اذتٗاٚ.املتشّك

ٔوَ هِي وؿادز الطاقٛ املطتخدوٛ سالٗا ٔتمك املتٕقع هُ ٖكُٕ هلا غطُ يف 

 ِ٘:  لم ػسٖٛتٕ   الطاقٛ 

ـــ  1 ْ  الٕقــٕد األةـ يف  سىــٕزٙ: ٖٔتىجــن يف الىشــي ٔالــٍى" ٔال ــاش الط ٗعــ٘ ٖٔطــ

لٗـًٕ ٔتطـىٜ  اقـٛ تقمٗدٖـٛ     % وَ الطاقٛ املطتخدوٛ يف عا  ا41سدٔد 

دٚ هٔ ٌظٗىــٛ هٔ  اقـٛ وتذــدّ  ّدعــُت آلتٗــٛهٔ وطـتٍىرٚ يف ســني هُ املؿـادز ا  

 تطىٜ الطاقٛ ال دٖمٛ ِٔ٘: 

ـــ  7 وطــاق" املٗــآ ٔالطــدٔد ٔالػــالالت ٔوٍــا   املــد العــال٘ ٔ اقــٛ السٖــا     ـ

الػــدٖدٚ إلقاوـــٛ ستطـــات تٕلٗـــد الكّسبـــاٞ ٔاضـــت اله قـــٕٚ الـــد ع يف  

 ٍات. تػ ٗن التٕزبٗ

الطاقٛ الػىطٗٛ عرب التطخني امل اغس ٔإوكاٌٗـٛ اضـتخداوّا خاؾـٛ يف    ــ  2

حتمٗـــٛ املٗـــآ يف املٍطقـــٛ العسبٗـــٛ الـــيت تعـــاٌ٘ وـــَ التؿـــشس ٔادتىـــا    

ٔتٍاقـ املـٕازد املاٟٗـٛ ٔضـسقٛ سؿؿـّا وـَ األٌّـاز الـيت تٍ ـع وـَ دٔه          

 ادتٕاز.

 الطاقٛ اذتسازٖٛ. ــ  1

س الـرٙ ٖطـاعد عمـٜ تؿـاعد غـاش املٗجـاُ القابـن        الكتـن اذتٕٖٗـٛ ٔالتخىّـ   ــ  1

 لالغتعاه. 

 غاش اهلٗدزٔدني. ــ  1

 .الطاقٛ الٍٕٖٔٛــ  2

هُ وعدالت اضتخداً الطاقٛ ٔكىٗات إٌتادّا ٔاضتّالكّا ِ٘ إسدٝ هِـي  

ٔإُ . الدالٛ عمٜ الٍػاط االقتؿادٙ ٔتقدً اذتٗاٚ ٔز اِٗٛ هبٍاٞ اجملتىع املؤغسات

التعاون وع قكاٖا ٔوػكالت الطاقٛ ِـٕ الطـع٘ ادتـاد لتقمٗـن     اهلد  الساَِ يف 

 ْ ٔلتقمٗــن املخــا س ال ٠ٗٗــٛ الــيت ٖطــ  ّا  ،كىٗــٛ الٕقــٕد التقمٗــدٙ الــرٙ ٖــتي سسقــ
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س الــرٙ ٖتٕدــب عمٗــْ تطـٕٖس ال شــح عــَ وؿــادز غـ  ٌاقــ ٛ ٔؾــدٖقٛ لم ٠ٗــٛ   ألوـ ا

 ٔتطٕٖس كىاٞتّا ٔتقمٗن هضعاز وٍظٕواتّا. 

 ُ يف تصدري التفىق العمىٌ خلدوُ اهلًىٍُ:شًاشات اإلدارَ األوريكً

ٖٕدد يف ال ٗ  األبـٗض األوسٖكـ٘  سٖـ  تكىـَ وّىتـْ يف حتدٖـد ٔتٍطـٗ         

ضرتاتٗذٗٛ الٕالٖات املتشـدٚ يف زتـاه ال شـح العمىـ٘ لمىشا ظـٛ عمـٜ الصٖـادٚ يف        ا

تؤكــدٓ  تىــٕص الٕالٖــات املتشــدٚ عمــٜ الؿــعٗد التكٍٕلــٕد٘ الــرٙ هؾــ   ِــد اً    

 .ضرتاتٗذٗٛ ٔعطكسٖٛ ٔاقتؿادٖٛاٗٛ ألض اب اإلدازٚ األوسٖك

ومٗـاز دٔالز   111عـَ  ٔتؿن شتؿؿات ال شح العمى٘ ٔالتطٕٖس إىل وا ٖصٖد 

َ  7111، ٔكاٌــ  يف عــاً 7111يف عــاً  ٔازتىعــ   ،ومٗــاز دٔالز 171 وــا ٖصٖــد عــ

، ٔكـــــرلك ازتىعـــــ   7111ومٗـــــاز دٔالز عـــــاً   172وٕاشٌـــــٛ ٔشازٚ الـــــد ا  إىل  

ــٛ   ــٛ لم شــح العمىــ٘ ٔالتطــٕٖس ٔٔؾــم  يف   العطــكشتؿؿــات املٕاشٌ سٖٛ التقمٗدٖ

ٔمت ختؿـــٗـ  ،7111ومٗـــاز دٔالز عـــاً  12الٕالٖـــات املتشـــدٚ إىل وـــا ٖصٖـــد عـــَ  

ٔبطـ ب كـن    ،ومٗـاز دٔالز  21ادتاوعات هلرا ال سح مبٕاشٌات ت م  وـا ٖصٖـد عـَ    

ِرا االِتىاً ٔاملخؿؿات املالٗٛ تػ  الدزاضات ٔاإلسؿاٟٗات إىل هٌْ ٖعـٗؼ يف  

عا  ِي األكجـس غـّسٚ يف    1711عا  وَ هؾن  211لٕالٖات املتشدٚ هكجس وَ ا

ٍِٔاك  دٔد ٌؿ  ومُٕٗ  الب ٔهضتاذ داوع٘ ٖرتددُٔ عمٜ ادتاوعات  ،العا 

ــٛ   121األوسٖكٗــــٛ كــــن ضــــٍٛ سٗــــح ٖعىــــن   هلــــ  وــــَ ِــــؤالٞ يف  ــــسٔ  عمىٗــ

ٔتقــًٕ وؤضطــات ٠ِٗٔــات الٕالٖــات املتشــدٚ بــةغساٞ ٔضــسقٛ هدو ــٛ   ،ٔتكٍٕلٕدٗــٛ

 .ٔوتىٕقني وَ هضتاٞ العا  كا ٛ

صتــاشات ٔتط ٗقــات ال شــح العمىــ٘  إلإُ ادتــصٞ الكــ   وــَ ِــرٓ ادتّــٕد ٔا  

  ٛ ــ ــا اذتسبٗـــ ــٛ آلتّـــ ــٛ يف خدوـــ ــا اإلدازٚ األوسٖكٗـــ ــدِا   ،تٕفىّـــ ــٗع قٕاعـــ ٔتٕضـــ

ٛ    ،العطــــكسٖٛ  ٔتعىٗــــ  اضـــــت الهلا   ،ٌٔػــــس ِٗىٍتّــــا الطٗاضـــــٗٛ ٔالعطــــكسٖ

ٔ سح غصِٔا الجقايف ٔاإلعالو٘ ٔالتدخن يف  ،االقتؿادٙ عمٜ املطتٕٝ الكٌٕ٘

ٔ ــسح ستــٜ منطّــا االضــتّالك٘ عمــٜ اذتٗــاٚ الٕٗوٗــٛ  ،غــؤُٔ ال مــداُ األخــسٝ

 .ل قٗٛ غعٕب العا 
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ٔاستكاز املتقدً وـَ الجـٕزٚ    ،ُ التٍا ظ عمٜ قٗادٚ ٔإدازٚ االقتؿاد العامل٘إ

ٌٕا  ٔوؿـادز الطاقـٛ   ه  ٔاضتخداً ٔقىاُ اوتالك ٔتد ت ،لتكٍٕلٕدٗااملعس ٗٛ ٔا

ٔالتشكي باألضعاز ٔاألضـٕاص عمـٜ املطـتٕٝ العـامل٘ بـات االٌػـ اه األِـي         ،كا ٛ

ملؤضطات ٔخرباٞ ٔوساكص  ٕخ هقطاب الٍظـاً العـامل٘ ادتدٖـد دٔال ٔغـسكات     

ٕلـدات الدٍٖاوٗكٗـٛ   الىٕش يف ِرٓ اجملاالت عمٜ اآلخسَٖ ِٕ هِي و دُّعىالقٛ. ٖٔع

الـسكَ   دُّعـ ضرتاتٗذٗٛ ددٖدٚ ُٔتااملتذددٚ لم مداُ الطاعٗٛ لمطٗطسٚ عمٜ زتاالت 

األضـــاع يف دميٕوـــٛ االٌتعـــاؽ االقتؿـــادٙ ٔبٍـــاٞ القـــٕٚ العطـــكسٖٛ ٔالطٗاضـــٗٛ  

ــعٕب         ــ ات الػـ ــا رتـ ــتىساز ٌّ ّـ ــداِا ٔاضـ ــا  وـ ــٛ ٔاتطـ ــ  اهلٗىٍـ ــاوٍٛ لتشقٗـ الكـ

خسٝ لمدٔه املٍا طٛ هٔ ارتؿىٛ هٔ العدٔٚ عمٜ ٔستاؾسٚ ال مداُ ٔاالقتؿادات األ

 .سد ضٕاٞ

ٔقد سقق  الٕالٖـات املتشـدٚ الكـج  يف ؾـدد ضـ اقّا ٔوٍا طـتّا ستـٜ وـع         

دٔه ال سب اذتمٗ  ٔالٗاباُ الؿدٖ  يف وٍظٕوٛ هقطاب الٍظاً السهمسال٘ العامل٘ 

ػسٔعٛ وطتخدوٛ العدٖد وَ الٕضاٟن ٔاآللٗات ٔالطٗاضات املػسٔعٛ وٍّا ٔغ  امل

ــداُ االقتؿــادات الٍاغــ٠ٛ       يف وٕادّــٛ كــن وــَ خؿــٕوّا يف الؿــني ٔزٔضــٗا ٔبم

ٔضخست قٕتّـا العطـكسٖٛ يف ا تعـاه ٔغـَ      ،ٔخاؾٛ يف آضٗا ٔهوسٖكا الالتٍٗٗٛ

 .سسٔب عدٖدٚ ٔهعىاه العدٔاُ العطكسٙ يف هكجس وَ بمد

ّـا  إُ دعاٚ اذتسب ٔاملعادَٖ لمطالً ٔاذتىقٜ امل اوسَٖ مبؿ  الػـعٕب ٔهوٍ 

ٛ    ال ميكـَ هُ ٖكٌٕـٕا  عـالني ٔبّٕٖـٛ      ٔال ،ميكَ هُ ٖكُٕ هلـي قكـٗٛ هٔ زضـال

ٔهُ  إٌطـــاٌٗٛ ٔسكـــازٖٛ ِـــؤالٞ ال ٖطـــتطٗعُٕ هُ ٖعطـــٕا لمٕدـــٕد وعٍـــٜ ٔسكـــٕزاً 

 عىاز األزح. إعتققٕا ِد  ارتم  يف 

 الطاقُ الٍىويُ والتصمح الٍىوٍ يف "الشرق األوشط":

وػـــازٖعّا ٔوطـــتق مّا يف "الػـــسص ٖـــسٝ بعـــض ال ـــاسجني املّـــتىني بالطاقـــٛ ٔ

األٔض"" بطُ االعتقاد الطـاٟد هٔ الس ٖـٛ الـيت حتؿـس "الػـسص األٔضـ"" يف ؾـٕزٚ        

ٛ     زواه ت ط٘  سًا هعىـ  ٖعكـظ    ٔإُ ٍِـاك ٔاقعـاً   ،وَ الـٍى" ِـ٘ ز ٖـٛ ضـطشٗ

سقٗقٛ هٌْ وَ املصوع هُ تصداد خاله الطٍٕات القادوـٛ الـرباور الٍٕٖٔـٛ يف املٍطقـٛ.     

 ور  اقٛ ٌٕٖٔٛ يف إضساٟٗن ٔلٗ ٗا ٔالعساص ٔإٖساُ.سٗح فّست بسا
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ٔتػــ  العدٖــد وــَ الدزاضــات ٔالتؿــسعتات إىل ٔدــٕد العدٖــد وــَ الـــدٔه         

األخسٝ يف املٍطقٛ اليت حتأه الٕؾٕه إىل الطاقٛ الٍٕٖٔـٛ الطـمىٗٛ وجـن اإلوـازات     

ــا       ــا وــع اإلغــازٚ إىل هُ تسكٗ ــٛ املتشــدٚ ٔاألزدُ ٔالطــعٕدٖٛ ٔوؿــس ٔتسكٗ العسبٗ

إسـدٝ   ُتعـدُّ طتكٗ  يف هزاقّٗا هضمشٛ ٔؾٕازٖ  ٌٕٖٔٛ لؿاحل سم  الٍاتٕ الـيت  ت

 هِي هعكاْٟ يف وٍطقٛ "الػسص األٔض"".

 د اإلشرآًمٌ باوتالك الصالح الٍىوٍ يف املٍطقُ: التفّر

إضساٟٗن هٔىل دٔه املٍطقٛ اليت ضع  إىل اذتؿٕه عمـٜ ؾـٕازٖ  ٌٕٖٔـٛ     ٔتعّد

ٔ  تـٍذ  دّـٕد    ،ِٔ٘ الٕسٗدٚ الـيت ّتمـك ضـالسا ٌٕٖٔـا يف املٍطقـٛ وٍـر عقـٕد       

الـدٔه العسبٗـٛ ٔسمىاّٟـا يف ّسٖـس قـساز يف الٕكالـٛ الدٔلٗـٛ لمطاقـٛ الرزٖـٛ بكــي          

ساٟٗن عــَ ق ــٕه إخكــا  إضــساٟٗن ملعاِــدٚ وٍــع االٌتػــاز الٍــٕٔٙ، سٗــح تتىٍــع إضــ

  ٘ ٔبطـ ب اذتىاٖـٛ املقدوـٛ إلضـساٟٗن     ، املٍػ ت الٍٕٖٔٛ اإلضساٟٗمٗٛ لمتىتـٗؼ الـدٔل

   ٛ وـــَ ق ـــن اإلدازٚ األوسٖكٗـــٛ ٔال ـــسب     ،ٔضـــالسّا الٍـــٕٔٙ يف ا ا ـــن الدٔلٗـــ

ٔسمىــاّٟي ٌٔىــٕذِي ٔقــ ٕ ّي عمــٜ الــدٔه األعكــاٞ يف الٕكالــٛ الدٔلٗــٛ،  قــد   

ْ دٔلـٛ ٔه  11ز ض وػـسٔ  القـساز    دٔلـٛ عـَ التؿـٕٖ ،     72 دٔلـٛ ٔاوتٍعـ    11 ٖدتـ

ٔكرا اذتاه وع دّٕد اجملىٕعـٛ العسبٗـٛ ٔهؾـدقاٞ القكـٗٛ العسبٗـٛ ٔالىمطـطٍٗٗٛ       

الداعني إىل تط ٗ  قسازات األوي املتشدٚ ٔدعن وٍطقٛ "الػسص األٔض"" خالٗٛ وَ 

ــالس ض ٔالؿــم  وــَ ق ــن إضــساٟٗن       الطــال  الٍــٕٔٙ سٗــح جتابــْ ِــرٓ ادتّــٕد ب

ــٛ األوسٖكٗــٛ ٔضــٗطستّا عمــٜ اجملتىــع الــدٔل٘ ٔوٍظٕوــٛ األوــي     املدعٕ وــٛ باهلٗىٍ

 املتشدٚ.

 العدواُ اإلشرآًمٌ عمِ املفاعن العراقٌ واغتًاه العمىاْ:

 1431سصٖــساُ  2يف  ٔكاٌــ  إضــساٟٗن بكــٕٞ هخكــس هوسٖكــ٘ قــد غــٍ       

ــٛ الطــمىٗٛ          ــٛ الٍٕٖٔ ــ٘ املخؿـــ لمطاق ــٜ املىاعــن العساق ــٛ عم ــٛ وىاد٠ قــسبٛ دٕٖ

ْ ٔٔاؾم  عدٔاٌّا ٔعىمٗات اغتٗاهلـا لمعمىـاٞ العـساقٗني ٔال ـاسجني املّـتىني      ٔدوست

بالتقــدً العمىـــ٘ ٔالتكٍٕلــٕد٘ ٔهضـــاترٚ ادتاوعــات ٔخاؾـــٛ يف  ــرتٚ االســـتاله     

 .1441األوسٖك٘ لمعساص ٔبعد غصٔ الكٕٖ  عاً 
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 وشروع لًبًا الٍىوٍ:

   ٛ ٔاتّىتـْ القـٕٝ    ،سأه العقٗد وعىس القرايف يف لٗ ٗا اوـتالك الطاقـٛ الٍٕٖٔـ

ال سبٗــٛ ٔإضــساٟٗن بطٌــْ ٖسٖــد تطــٕٖس هضــمشٛ ٌٕٖٔــٛ لتىجــن قــٕٚ زد  ملٍــع التــدخن يف  

غؤُٔ لٗ ٗا ارتازدٗٛ ٔالداخمٗٛ ٔتعصٖص ٌىٕذٓ يف املٍطقٛ العسبٗٛ ٔه سٖقٗـا زغـي هُ   

كىـا   .1421لٗ ٗا وَ الـدٔه األعكـاٞ يف وعاِـدٚ وٍـع االٌتػـاز الٍـٕٔٙ وٍـر عـاً         

ق مــ   ٗــْ إخكــا  بسٌازتّــا ٔقــدزاتّا الٍٕٖٔــٛ    1431يف عــاً  ٔقعــ  لٗ ٗــا اتىاقــاً 

وـاٟيت زهع ٌـٕٔٙ    711لمتىتٗؼ الدٔل٘ بعكظ إضساٟٗن اليت ّمـك وـا ٖصٖـد عـَ     

 ٔلتٍعٛ عَ الطىا  بالتىتٗؼ ٔغ  وؿادقٛ عمٜ املعاِدٚ الدٔلٗٛ.

ــٍرُ       ــا ٔوــع ذلــك   ٖ ــا عــَ اضــتكىاه بسٌازتّ ــ  لٗ ٗ ــا وــَ   ٔقــد ختم ٌظاوّ

إضــقاط العقٗــد القــرايف ٔاغتٗالــْ  الــيت هّدت إىل وسٖكٗــٛ ٔال سبٗــٛ املكــاٖقات األ

 .بٕسػٗٛ السقا "ٔالتط ب بطىك الدواٞ ٔالتقاتن عمٜ الٍى" ٔالطمطٛ يف لٗ ٗا

 الربٌاوج اإليراٌٌ الٍىوٍ:

ــدات      ــَ التّدٖـ ــج  وـ ــصاه إىل الكـ ــٕٔٙ ٔال تـ ــا الٍـ ــساُ ٔبسٌازتّـ ــ  إٖـ تعسقـ

ٔاالقتؿــــادٖٛ يف وٕادّــــٛ اضــــتكىاهلا   ٔاذتؿــــازات ٔالكــــ ٕ ات الطٗاضــــٗٛ   

 ٘ ــمى ــٕٔٙ الطـ ــا الٍـ ــسح     ،لربٌازتّـ ــساٟٗن دُٔ هُ تتعـ ــ  إضـ ــرٙ بقٗـ ــ  الـ يف الٕقـ

لمك ٕط األوسٖكٗٛ ٔاملكاٖقات ال سبٗٛ بػطُ خطٕزٚ اوتالكّا لمطـال  الٍـٕٔٙ   

ــا         ــٗض املتٕضــ" ٔغــسص ه سٖقٗ ــداُ "الػــسص األٔضــ"" ٔســٕح ال شــس األب ــٜ بم عم

األوــس الــرٙ ٖىكــ  االضتٗــاش االوربٖــال٘  الــدٔلٗني. ٔتّــدد األوــَ ٔالطــالً ،كا ــٛ

ال سب٘ إلضساٟٗن اليت ِ٘ ستتمٛ ألزاق٘ ال   ٔغٍ  هعىاه العـدٔاُ عمـٜ وعظـي    

ال مداُ ا ٗطٛ بّا؛ ِٔـرا ٖؤكـد ضٗاضـٛ املعـاٖ  املصدٔدـٛ الـيت ّازضـّا اإلدازٚ        

وا األوسٖكٗٛ ٔسكٕوات ال سب يف غؤُٔ الطٗاضـٛ الدٔلٗـٛ كا ـٛ ٔخاؾـٛ عٍـد     

ــدات ٔاذتؿــازات ٔاملكــاٖقات       ــٛ الػسضــٛ ٔالتّدٖ ــٛ العدٔاٌٗ ــابع اذتىم ٌساقــب ٌٔت

املىسٔقٛ عمٜ إٖساُ بػطُ بسٌازتّا الٍٕٔٙ الطمى٘ ٔاملعمَ بٕقـٕ  هٌـْ شتؿــ    

لألغساح الطمىٗٛ ٔالتٍىٗٛ ٔ ـٕخ التقـدً العمىـ٘ ٔالتكٍٕلـٕد٘ ٔتٕلٗـد الطاقـٛ       

 الكّسباٟٗٛ.
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 ٚ باالعتىــاد عمــٜ الــرات يف تطــٕٖس صتــاشات عمىٗــٛ كــ إلقــد سققــ  إٖــساُ 

بسٌازتّا الٍٕٔٙ الطمى٘ زغي كن الؿعٕبات ٔالعساقٗن الـيت ٔقـع  يف وٕادّـٛ    

 ٘ ٔإعاقــٛ وػــازٖع ختؿــٗب الٕٗزاٌٗــًٕ لتــطوني    ،اقتؿــادِا ٔتقــدوّا التكٍٕلــٕد

 الكسٔزٙ وٍّا ذتادٛ ستطٛ بٕغّس الٍٕٖٔٛ يف إٖساُ. 

ال سبُٕٗٗ ٔ اقىّي وَ خرباٞ ٔوـٕفى٘  ٔتعتىد اإلدازٚ األوسٖكٗٛ ٔسمىا ِا 

الٕكالٛ الدٔلٗٛ لمطاقٛ الرزٖٛ عمٜ ٌػس الكج  وَ األقالٗن ٔالتّٕٖن مبا ٖتعمـ   

مبم  إٖساُ الٍٕٔٙ ٔستألٛ ابتصاش القٗادٚ اإلٖساٌٗٛ مبا ٖتعم  مبٕاقىّا وَ العدٖـد  

ٔخاؾـــٛ قكـــاٖا "الػـــسص األٔضـــ""  ،وـــَ القكـــاٖا ٔالػـــؤُٔ اإلقمٗىٗـــٛ ٔالدٔلٗـــٛ

  ٛ  ،ٔوطــطلٛ القـدع ٔالقكــٗٛ الىمطــطٍٗٗٛ  ،ٔهٌابٗـب الــٍى" ٔال ــاش املـازٚ يف املٍطقــ

ٔدعــي املقأوـــات العسبٗـــٛ يف وٕادّـــٛ املػـــسٔ  األوسٖكـــ٘ الؿـــٌّٕٗ٘ ٔاضـــتعادٚ  

 األزاق٘ العسبٗٛ ا تمٛ.

ٔتٕاؾــن اإلدازات األوسٖكٗــٛ املتعاق ــٛ تؿــعٗد وٕاقىّــا العداٟٗــٛ الكــاغطٛ  

٘ ٔتّدٖــداتّا قــد إٖــساُ ٔوػــ  ٔت ــدٙ  ،ازٖعّا الٍىطٗــٛ ٔبسٌازتّــا الٍــٕٔٙ الطــمى

تكاٖقّا وَ تعأُ إٖساُ وع العدٖد وَ ال مداُ األخسٝ خازز ٌطاص اذتم  ال سب٘ 

   ٜ  ،وجن الؿني ٔزٔضٗا ٔالٗاباُ ٔبعض دٔه دٍٕب آضٗا ٔمجّٕزٖـات آضـٗا الٕضـط

ٌٕٗـٛ  ٔخاؾٛ ضٕزٖا ٔالدعي اإلٖساٌ٘ هلـا يف اذتـسب الك   ٔوع بعض ال مداُ العسبٗٛ

 املةػٍ ٛ عمّٗا. 

ــٜ استكــاز     إ ــٛ ٔال ــسب السهمســال٘ عم ــات املتشــدٚ األوسٖكٗ ُ ســسف الٕالٖ

وٕازد الطاقٛ ٔخاؾٛ الـٍى" ٔال ـاش يف العـا  ٔالتكـٗٗ  عمـٜ اقتؿـادات ال مـداُ        

األخسٝ املٍا طـٛ هلـا ٔهلٗىٍـٛ االقتؿـاد األوسٖكـ٘ ترتمجـْ إىل إدـساٞات كٗدٖـٛ         

ٔترتمجْ عٍـد الكـسٔزٚ إىل غـصٔ ٔعـدٔاُ      ،ٔقد وؿاحل الػعٕب ،قد اآلخسَٖ

ٛ   تساِـا وطم  ٔسسٔب ٔت ٗ  هٌظىٛ سكي  ٔدعـي سكٕوـات ٔهٌظىـٛ     ،غـ  وٕالٗـ

اضــت دادٖٛ ٔزدعٗــٛ وٕالٗــٛ هلــا ٔقــاوٍٛ لتــد   اضــت ادِا الٍىطــ٘ ٔمبــا ال ميــظ     

 سمٗىّا اإلضساٟٗم٘ ٔخاؾٛ هوٍْ ٔاضتىساز استاللْ.
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سٖكاُ وٍّي هُ اإلدازات األوسٖكٗٛ ٖٔسٝ العدٖد وَ ال اسجني مبا  ّٗي األو

ّـ املتعاق ٛ تمذط إىل وعاق ٛ إٖـساُ ٔوٕا  ٛ بسٌازتّـا الٍـٕٔٙ وـَ خـاله ضمطـمٛ وـَ       د

العقٕبـــات ٔاذتؿـــازات لػـــن االقتؿـــاد اإلٖساٌـــ٘ ٔدعـــي اذتساكـــات جملىٕعـــات 

املعازقٛ ٔخاؾٛ تمك اليت بسشت يف الػاز  اإلٖساٌ٘ خاله ٔبعد اٌتخابات السٟاضٛ 

 .7114عاً 

 ،ىـا هُ الٕالٖــات املتشـدٚ األوسٖكٗــٛ ٔإضــساٟٗن ٔبتٕشٖـع وــدزٔع لــألدٔاز   ك

        ٛ  ،ٖٕاؾــالُ التّدٖــد ٔالتمــٕٖ  بعىــن عطــكسٙ لتّدٖــد إٖــساُ ٔاملٍػــ ت الٍٕٖٔــ

ٔستألــٛ تــدو ِا ٔالتــطث  عمــٜ الجقــن الٍــٕع٘ إلٖــساُ يف زتــاه الطاقــٛ ٔتؿــدٖس   

ــاش يف       ــٍى" ٔال  ــب ال ــد خطــٕط هٌابٗ ــاش ٔوطــازات ّدٖ ــٍى" ٔال   املٍطقــٛ ٔدٔه ال

إىل وٕا١ٌ التؿـدٖس يف ال شـس األبـٗض املتٕضـ"      ٔؾٕاًل ،ادتٕاز اآلضٕٗٙ ٔالعسب٘

 .أارتمٗر ٔقصَٖٔ ٔغ ِ

الضرورات املىضىعًُ لىحدَ املىاجُّ الىطًٍُ والشعبًُ والٍقابًُ لتحديات 

 االبتساز الرأمسالٌ العاملٌ:

   ّ ــات ي ٔزتىــن اذتسكــٛ  إُ مجــاِ  الػــعٕب ٔالقــٕٝ الٕ ٍٗــٛ ٔالعىــاه ٌٔقاب

ٔخاؾـٛ تمـك املٍتىٗـٛ     ،ٔالعامل٘ ،ٔاإلقمٗى٘ ،الٕ ين :الٍقابٗٛ العىالٗٛ مبطتٕٖاتّا

غـعٕبّا  عمـٜ  لمتٗاز التشسزٙ ٔالتقدو٘ املٍاِض لالضت اله ٔاهلٗىٍٛ الـيت ّـازع   

هُ قــٕٝ  كىــأهٔ اٌّــا ٖتٕدــب ازتقــاٞ ٔعّٗــا ملؿــاذتّا االقتؿــادٖٛ ٔالٕ ٍٗــٛ ؛   

 ٚ يف العا  ٔغعٕب بمداُ ادتٍـٕب باتـ  وطال ـٛ ٔبػـكن     العىن ٔادتىاِ  الىق

قــاغ" يف هُ تعــ٘ هِىٗــٛ ٔســدٚ ٌكــاالتّا يف وٕادّــٛ حتــدٖات عــا  الٗــًٕ ٔهُ     

تــدزك بعىـــ  خطـــٕزٚ ٔتعقٗــدات ازتـــداد اجملتىعـــات ٔالــدٔه الؿـــٍاعٗٛ املتقدوـــٛ    

، ٔتسادعّا عـَ قـٗي ٔضٗاضـات دٔلـٛ الس ـآ ٔاذتىاٖـٛ االدتىاعٗـٛ ٔتـداعٗات ذلـك         

ــا  ب ــاو٘     ؤاإلقــا ٛ إىل ت  وعــدالت الٍىــٕ االقتؿــادٙ ٔاالٌكىــاؽ ٔالتكــخي ٔتٍ

املدٌٖٕٗٛ ٔعذص املٕاشٌات ٔآثاز ذلك عمٜ عىاه ٔغ اب ٌٔطاٞ تمك ال مـداُ ٔوعاٌـاٚ   

 الالادتىاعٗــٛالعىــاه ٔالعــا مني عــَ العىــن ٔاملتقاعــدَٖ ٔاملطــٍني وــَ الطٗاضــات  

 ٔإدساٞات التقػ .
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ٔ كىــا هُ اجتــآ ِــرٓ الــدٔه إىل   عمــٜ  االدتىاعٗــٛ ســن هشواتّــا االقتؿــادٖٛ 

سطاب لٗظ عىاهلـا ٔالط قـات الٕضـطٜ ٔاملّىػـٛ وـَ غـعٕبّا  شطـب بـن ٔعمـٜ          

األوـس الـرٙ ٖـد عّا     سطاب عىاه ٔغعٕب بقٗٛ ال مداُ ٔخاؾٛ يف العا  الٍـاو٘، 

إىل تٕضٗع عىمٗٛ ال صٔ ٔالٍّب ٔاالضت اله ٔاهلٗىٍٛ خـازز سـدٔدِا عـرب الطـٗطسٚ     

ٛ عمٜ اقتؿ هٔ عـرب اذتـسٔب    ،ادات ٔثسٔات الػعٕب األخسٝ الساقخٛ دُٔ وقأوـ

ــيت تقــأً وػــازٖع التطــم"         ــداُ السا كــٛ ال ــٗ  األٌظىــٛ يف ال م ٔاذتؿــازات ٔت 

ٔاإلخكا  ٔتسٝ وؿاذتّا ٔهوٍّـا القـٕو٘ وـَ خـاله وٍظٕزِـا الطـٗادٙ ارتـاف        

 ٔاضتقاله قسازِا الطٗاض٘ ٔاالقتؿادٙ.

مجاِ  العىاه ٔالىقـساٞ ٔزتىـن غـعٕب ِـرٓ ال مـداُ      ٔيف ِرٓ ال مداُ تد ع 

تـٕسؼ إزِـاب    ٖكمىّا تكشٗات ك  ٚ ٔوعاٌاٚ قاضٗٛ يف إ از باِظًا عاوٛ مثًٍا

ٔقـد ّتـد لازضـات االضـتّدا       ،اذتسٔب ٔالؿـساعات املطـمشٛ   ٔوستصقٛ ٔجتاز

      ٔ  لتمكـاتّي العداٟٗٛ لتطاه بالعٍ  ٔال ـصٔ ٔاألعىـاه اذتسبٗـٛ لـٗظ سٗـاٚ الٍـاع 

 شطــب بـن ٔحتطــٗي اقتؿــادات بمـداٌّي ٔختسٖــب ال ٍــٜ التشتٗــٛ    ،ٔ ـسف عىمــّي 

ّٔصٖــ  ٔســدٚ الــدٔه ِٔــدً اجملتىعــات ٔإغــعاه اذتــسٔب اإلقمٗىٗــٛ   ،ٔاملؤضطــات

 ِٕ ساؾن يف هٖاوٍا ِرٓ. الدٔل٘ كىا املطتٌٕٝٔػس التٕتس ٔعدً االضتقساز عمٜ 

الطٗاضـــ٘ يف فـــن ِكـــرا وٍاخـــات وـــَ العٍـــ  ٔاالستقـــاُ ٔضـــٗطسٚ املـــاه   

ٙ يف االقتؿاد ا مـ٘ ٔالعـامل٘ ٍِـاك هِىٗـٛ لسؾـد وـا سؿـن وـَ         ٔالىطاد ٔالرتّد

ت  ات عىٗقـٛ يف تٕاشٌـات القـٕٝ الطٗاضـٗٛ ٔالط قـات االدتىاعٗـٛ ٔاضتطـاز قـٗي         

   ٘ ــاٌ ــٕو٘ ٔاإلٌطـ ــٕ ين ٔالقـ ــ٘ ٔالـ ــاٞ الط قـ ــ" االٌتىـ ــد زٔابـ ــع دٔز  ،ٔتقالٗـ ٔتسادـ

ٔذلــك  ،َ هســصاب ٌٔقابــات ٔوٍظىــاتاملؤضطــات الطٗاضــٗٛ ٔالٍقابٗــٛ املعاؾــسٚ وــ 

لؿــاحل بــسٔش تكــتالت ٔكٗاٌــات قــٗقٛ الزت ا ــات تعؿــ ٗٛ تقمٗدٖــٛ وتؿــازعٛ    

 ٌىٕذ ارتازز. تصاٖدٔ

 التحالف العىالٌ والشعيب ودوره يف محايُ الجروات والطاقات الىطًٍُ:

بتٍظــٗي ٔتٍطــٗ  وــٕادّتّي املػــرتكٛ    ُٕطــاَلإُ العىــاه ٔالقــٕٝ الػــع ٗٛ وُ 

 وَ وؿادز قٕتّي الٕسٗدٚ املتىجمٛ: غتطسٌْٔ تدزظتًٗا عَ وا رتت ٛامللآلثاز 
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 بقٕٚ عىمّي ٔقٕٚ تكاوٍّي الط ق٘ ٔالٕ ين؛ــ  1

ـــ  7 ــاتّي ا   ـــ ــن وؤضطــ ــٛ داخــ ــدتّي التٍظٗىٗــ ــٕٚ ٔســ ــٛ  إلٔقــ ــٛ ٔارتدوٗــ ٌتادٗــ

 قتؿادٖٛ؛الٔا

وـَ وكـاُ العىـن ٔاٌتّـاٞ ضـاسٛ العىـن        ٔقٕٚ تػـكٗالتّي الٍقابٗـٛ بـدٞاً   ــ  2

تسادع تطث   سٖقّي العىال٘ داخن وٍظىٛ العىـن الـدٔل٘ ٔبقٗـٛ    الدٔل٘ ٔ

ــاه ٔا  ــمٛ بالعىــــن ٔالعىــ ــٛ ذات الؿــ ــادالاهل٠ٗــــات الدٔلٗــ ــٛ قتؿــ  ٔالتٍىٗــ

، ٔإُ كن ِرا ٖطتدع٘ إعادٚ الٍظس ب لٗات ٔبـساور ٔخطـ"   املطتداوٛ

العىن ٔالتع ٠ٛ بني هٔضاط القٕٝ الػع ٗٛ ٔالطٗاضٗٛ ٔالعىاه ٔ ٗىا بـني  

ٔاملٍظىـات العىالٗـٛ الٕ ٍٗـٛ ٔداخـن اذتسكـٛ الٍقابٗـٛ العاملٗـٛ        الٍقابات 

 قمٗىٗٛ. إلٔالعسبٗٛ ٔا

 لتحقًق العدالُ والتقدً اإلٌصاٌٌ:اجلّىد شعىب ودوه اجلٍىب وتطىير 

العىـاه ٔادتىـاِ    ُٔ غعٕب ال مـداُ الٍاوٗـٛ ٔخاؾـٛ املٍتذـٛ لمـٍى" ٔال ـاش       إ

كا ـــٛ  القـــٕٝ الدميقسا ٗـــٛٔســـصاب الٕ ٍٗـــٛ ألٔتٍظٗىـــاتّي الٍقابٗـــٛ ٔا ٛالػـــع ٗ

وربٖـال٘  إلٔالٍخب العمىٗٛ املمتصوـٛ بتقـدً هٔ اٌّـا ٔاملٍاِكـٛ لالضـت اله ٔالٍّـب ا      

ٔتطـخ ِا بػـكن    ،وطال ٛ  ىاٖٛ ثسٔات بمداٌّا ٔوٕازد الطاقٛ الـيت ّتمكّـا  

ٔوَ هدن زخـاٞ كـن هبٍاّٟـا     ،زغٗد لؿاحل التٍىٗٛ العادلٛ ٔالتقدً يف زتتىعاتّا

 ٔوطتق ن هدٗاهلا القادوٛ.

ّٕٖٔن  ،وكاٌٗات الٍىٕ االقتؿادٙإإُ هِي الط ن إىل ذلك تكىَ يف دعي 

 ــاخ العمىٗــٛ ٠ِٗٔــات تطــٕٖس التكٍٕلٕدٗــا ٔاالضــتىادٚ   ألشتؿؿــات وساكــص ا

     ٝ كا ــٛ غــ  التقمٗدٖــٛ هٔ املطــتٍىرٚ     املجمــٜ وــَ املــٕازد ٔوؿــادز الطاقــٛ األخــس

قـٛ ال دٖمـٛ املتـٕ سٚ خاؾـٛ يف بمـداُ ادتٍـٕب وجـن        باالضتخداً املٕضع ملؿادز الطا

باإلقـا ٛ إىل االِتىـاً ب ٍـاٞ القاعـدٚ الوـتالك الطاقـٛ        ،الطاقٛ الػىطٗٛ ٔالسٖا 

َ ٔتٕ ني التكٍٕلٕدٗـا املتقدوـٛ ٔخاؾـٛ يف     ،الٍٕٖٔٛ ذات االضتخداً الطمى٘  شوـ

 املعس ٛ.  اقتؿادٖتذْ بتطاز  إىل بٍاٞ 

ٕٖس العىـن املػـرتك بـني دٔه ادتٍـٕب يف زتـاه      قمٗى٘ ٔتطـ إلإُ خم  التعأُ ا

 كا ـــٛ ٌـــٕا  ٔوؿـــادز الطاقـــٛ املختمىـــٛهادتـــاد لتكاوـــن االضـــتىادٚ وـــَ  العىـــن
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ٔالتٕفٗــ  املػــرتك األوجــن دتىٗــع املــٕازد ٔعٕاوــن االٌتــاز املٕشعــٛ  ٗىــا بــني ِــرٓ  

هِىٗــٛ خاؾــٛ لمتعــأُ يف   ٔاألكجــسال مــداُ الٍاِكــٛ اقتؿــادٖا ٔال مــداُ الٍاوٗــٛ  

ٛ  إٌػ ّٕٖٔـن وػـازٖع التٍىٗـٛ الكـربٝ ذات      ،اٞ وساكص وػرتكٛ لم شـٕخ العمىٗـ

يف اٌتعــاؽ ٔتطــٕٖس اقتؿــادات   ضتطــاِيمجٗعــا  . ِــرٓقمٗىــ٘ ٔالــدٔل٘إلالطــابع ا

 ــاز  إ ــاز العسبــ٘ هٔ اإلقمٗىــ٘ هٔ يف   إلُ كــاُ يف اإٔسٗــاٚ مجٗــع ِــرٓ ال مــداُ    

 .زتىٕعٛ دٔه ادتٍٕب

ــٕٚ املسكــص االقتؿــادٙ     ــاو٘ ق ــٕب  إُ تٍ ــدٔه ادتٍ ــا   ،ٔالعمىــ٘ ل ٔتطــٕز قٕتّ

ٔاذتىـاف   ،ضعاز العادلٛ لؿادزاتّاألٖكىَ حتقٗ  ا ،التىأقٗٛ وٍىسدٚ ٔزتتىعٛ

  ٛ ّّ  ،ِٔـرا بالتـال٘ غتـدً عىاهلـا ٔغـعٕبّا      ،عمٜ وٕازدِا وـَ الطاقـ ن حتقٗـ   ٖٔطـ

      ٛ ــ ــٛ ٔعدال ــس تكــا ؤ ٌٔدٖ ــٜ هضــظ هكج ــٕب ٔالػــىاه عم ــأُ بــني دٔه ادتٍ  ،التع

ــاٞ  ٖٔــؤدٙ إىل ٔقــع هضــظ  ــْ     اقتؿــادبٍ ــٜ وتاٌت ــد ٔعــاده تستكــص عم عــامل٘ ددٖ

عَ ؾـٍاعٛ اهلٗىٍـٛ ٔجتـازٚ اذتـسٔب      وقٕوات حتقٗ  األوَ ٔالطمي الدٔلٗني بعٗدًا

 قـاز  إلٔجتٍـب ٌتادـات دـساٟي ا    ،ٔالجىاز املسٚ لمشؿازات ٔاملقا عـات االقتؿـادٖٛ  

 سٖقٗـا  ه يف ٔخاؾٛ غعٕب ال مداُ األكجـس تّىٗػـاً   ،املٍظي لعىاه ٔغعٕب العا 

 ٔغ ِا وَ القازات.

ال اقني هبؿازِي عَ ضٕدأٖٛ ِرا املػّد املتذاِمني ٔالٍاٟني بطٌىطّي ٔ إُ

ــٛ ٔهعىــاه العــدٔاُ ٔاالســتالالت وــَ بــني بعــض قــادٚ       ــي اهلٗىٍ ٔالؿــاوتني عــَ فم

الٍقابٗٛ الدٔلٗـٛ ٔاإلقمٗىٗـٛ ٔا مٗـٛ    اإلٌطاٌٗٛ ٔ ٔكٕادز ٔخرباٞ عدد وَ املٍظىات

 ،مــداُ الؿـٍاعٗٛ املتقدوــٛ املطـتىٗدٚ وــَ استكازِـا لمقــٕٚ ٔالس ــآ   ٔخاؾـٛ يف ال  

ٔعمقـي و ضـ٘ اذتـسٔب     ،ٔإذتاص االضت اله ٔاإل قاز ٔالتذٕٖع ٔالتػسٖد ٔالتّذ 

 ٝ  ميكـَ وقاقـاتّي هخالقٗـاً    ،ٔالؿساعات الدوٕٖٛ بعىاه ٔغعٕب ال مداُ األخـس

ــًا ــٛ ملػــازكٛ بعكــّي بػــكن غــ  و اغــس ٔغــ  وتعىــد ٔلؿــى        ٔوعٍٕٖ ال ال ٗ

ٔاالٌكىــاٞ عــَ املطــاِىٛ يف ختمــٗـ   ،ضــكٕتّي عمــٜ ِــرٓ ادتــساٟي اإلٌطــاٌٗٛ ٔ

 ـاز  إلٔخاؾـٛ إذا كاٌـ  ِـرٓ القٗـادات تعىـن يف ا      ،املتكسزَٖ وَ ِـرٓ ادتـساٟي  

 ٘ ٌػـاٞ ٔقٗـادٚ ٠ِٗـات ٔتٍظٗىـات دٔلٗـٛ ٔإقمٗىٗــٛ      إٔحتتـن وٕاقـع وـؤثسٚ يف     ،الـدٔل

٘  ب٘الٍقـا اإلٌطاٌ٘ ٔ ضاع يف التكاوَألوعٍٗٛ با ٘ ٔ اإلقمٗىـ ٔاملطـاِىٛ يف   ،الـدٔل

 العىاه ٔاملطت مني عمٜ اوتداد العا . عَ قكاٖا ٔ )سقٕص اإلٌطاُ( الد ا  عَ
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الٍقــابٗني الطٗاضــٗني األســساز ٔ إُ دّــٕد ٌٔكــاالت ِــؤالٞ القــادٚ ٔالٍػــطاٞ

ٔتطـتش    ،غـادٚ إلٔوٍظىاتّي الٕ ٍٗٛ وَ هدن عىـاهلي ٔغـعٕب بمـداٌّي دـدٖسٚ با    

ميٍـــع وـــَ حتىٗمـــّي  ٔلكـــَ ِـــرا ال ،التقـــدٖس عمـــٜ املطـــتٕٖني ا مـــ٘ ٔالـــٕ ين 

ثــاز الطـم ٗٛ الٍامجـٛ عــَ ضٗاضـات ٔلازضــات    آلوطـؤٔلٗٛ التقؿـ  عــَ وٕادّـٛ ا   

ٔوطـؤٔلٗٛ   بمداٌّي ٔسكٕواتّي املعادٖٛ ملؿاحل عىاه ٔغـعٕب بقٗـٛ بمـداُ العـا     

ٛ     دٔهلي عـَ   ٛ وـَ دـساٞ   ِظـ ٔاملادٖـٛ ال ا  تك ٗـد الػـعٕب األخـسٝ الكمـ  الدوٕٖـ

ــَ هوــٕاه قــس       ــدعي و ــيت ت ــداُ األ مطــٗٛ ال ــات ال م ــا اســسٔب سكٕو ٟب وٕا ٍّٗ

ــٜ   ،غــسكات الؿــٍاعات العطــكسٖٛ ٔكمــ  و ــاوسات اذتــسب    سٗــح بم ــ  عم

عمـٜ هثـس غـصٔ     7111ض ٗن املجاه شتؿؿات الٕالٖات املتشدٚ األوسٖكٗٛ يف عـاً  

 1,1كسٖٛ ٔاذتسبٗــٛ مب مــ  وقــدزآ لتىٕٖــن األضــمشٛ ٔاملعــدات العطــالعــساص ٔذلــك 

املدٌٖٕٗـــٛ يف وٗصاٌٗـــٛ الٕالٖـــات  ٔ ٔهزبعى٠ـــٛ بمٗـــُٕ دٔالز. ٔهٔقعـــ  العذـــص  تسٖمٗـــُٕ

  .املتشدٚ األوسٖكٗٛ

اذتــسٔب ٔو ضــّٗا ظتــب هُ تــتي   غــَالعطــكسٚ ٔضــ اص التطــم  ٌٔىقــات  إُ 

وـــَ ق ـــن عىـــاه ٔغـــعٕب الٕالٖـــات املتشـــدٚ األوسٖكٗـــٛ ٔدٔه ال ـــسب    وٕادّتّـــا

ســـصاب تمـــك ال مـــداُ ٔخاؾـــٛ ٔهٔوٍظىـــات بسملاٌـــات  ٗٛ ٔهِىٗـــٛ هُ تمعـــباأل مطـــ

ــا دٔزاً   ــٛ وٍّ ــٛ ٔالتقدوٗ ــٛ االجتاِــات ٔالطٗاضــات    يف قــاغطًا الدميقسا ٗ وٕادّ

 ات بمداٌّا.ؤاملىازضات العدٔاٌٗٛ ذتكٕ

    ــا ِــ ــا ٔخطاٖاٌ ــرت  بطخطاٍٟ ــ  باجتــآ امل ىــسٚ     ٕٔهُ ٌع ٌؿــ  الطسٖ

 .خسآلٔالتؿاحل وع الرات ٔوع ا

 ِ ٖـ  ٕٔهُ ٌعرت  بطشواتٍا لمخـسٔز    ٌؿ  ارتالف وٍّا ٌٔؿ  الطس

 .وَ ت عاتّا

      ِـ ادتـصٞ األعظـي    ٕٔهُ منمك إزادٚ وٕادّـٛ ِـرٓ األشوـات ٔحتـدٖاتّا 

خـس املت قـ٘ وـَ    آلاملؤدٙ إىل اضتكىاه ارتسٔز الٍّاٟ٘ وَ الٍؿـ  ا 

  .األشوٛ
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 ٔــَ  إ ــتٍا وـ ــرتا   ؿـ ــؤٔلُٗٛ االعـ ــات   املطـ ــداخ ٔالطٗاضـ ــَ األسـ عـ

شوـــات ِـــٕ ٌؿـــ  اضـــتعدادٌا لتشىـــن املطـــؤٔلٗٛ عـــَ ٌتاٟذّـــا        ٔاأل

 ٔالت مب عمّٗا.  ٔاملطاِىٛ يف تٕ   آلٗات ٔٔضاٟن املعادتٛ

   ــــاص اذتــــٕاز ِــــٕ ٌؿــــ  الطسٖــــ  آٔهُ وــــد الٗــــد املخمؿــــٛ ٔ ــــت 

خسَٖ املطؤٔلني ِي هٖكًا عَ آلالضتشكاز املطاِىٛ الىعمٗٛ لمىسقاٞ ا

 َ ك ٔالت مـب عمـٜ التشـدٖات    ٔوـَ هدـن ارتـالف املػـرت     الٕاقع الـساِ

 . كا ٛ ٔؾٍع املطتق ن ٔال د اال كن

ٔا ا ظٛ عمٜ الجسٔات الٕ ٍٗٛ ٔتٕفٗىّا بسغد لؿـاحل   ُ العىن املخمـإ

اإلٌطاُ ٔاجملتىعات ٔاالِتىاً بال شح العمى٘ ٔوساكص الدزاضات املتخؿؿٛ يف 

ٖٛ ٔاالدتىاعٗٛ زتاه الطاقٛ املتذددٚ ٔغ  املتذددٚ ٔازت ا ّا بالتٍىٗٛ االقتؿاد

 املطتداوٛ العادلٛ. 

ٞ  بره ادتّٕدٔ ٔعمـٜ   اًلٔدٔ وـَ ق ـن ادتىٗـع ٔلؿـاحل ادتىٗـع غـعٕباً       ٚال ٍـا

٘       ،اوتداد العا  ٔز ـآ ادتـٍظ    ،ِـٕ بٕابـٛ االزتقـاٞ اذتكـازٙ ٔالتقـدً اإلٌطـاٌ

كا ٛ ٔاالٌتىا  وَ  ال ػسٙ باالضتىادٚ املجمٜ وَ  اقات ٔوٕازد ٔخ ات األزح

 ٔإصتاشات ادتٍظ ال ػسٙ.  عمًٕ ٔوعاز 
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 املراجع: 

 ، هبٕفيب7112وٍػٕزات الدٔزٚ العاغسٚ لمقىٛ العاملٗٛ لطاقٛ املطتق ن لعاً ــ 

 واكظ بالٌك زاٟد الىٗصٖاٞ اذتدٖجٛ ٖٔكٗ ٗدٖا املٕضٕعٛ اذتسٚ. ــ 

 وٍتدٝ عدالت التعمٗى٘،  ح عَ الطاقٛ تعسٖىّا ٔإٌاعّا ٔوؿادزِاــ 

https/ vb3dlat.net 

-1 -12: ال ـاش هٔاًل  "الػـسص األٔضـ"  "د. عىاد  ٕشٙ الػعٗيب، الؿسا  عمـٜ  ــ 
7117 

www.voltairenet.org,article173717 

 . "الػسص األٔض""واٖكن غٕازتص، سسٔب الطاقٛ يف ــ 

www.7iber.com2015105 

ـــ  ــٛــ ــٛ ا وقالـ ــست ألٔهإلبالم ـ ــٛ ٌػـ ــٛ   ٌكمٗصٖـ ــٛ العسبٗـ ــسٚ بالم ـ  7111- 1 – 11وـ
TomDispatch.com 

ـــ  ــاً    ــ ــا  لعـ ــٛ يف العـ ــات الطاقـ ــدٖن، تٕقعـ ــد قٍـ ــساً  7112د. ه ـ ــص األِـ ، وسكـ

 7112-1- 11لمدزاضات الطٗاضٗٛ االضرتاتٗذٗٛ، القاِسٚ 

( وـساكؼ تػـسَٖ    77ٔثاٟ  وؤّس األوي املتشدٚ سـٕه الـت   املٍـاخ٘ ) كـٕب     ــ 

 .7111الجاٌ٘ 

ـــ  ــٛ قــد      ـ ــٛ اإلوربٖالٗ ــاٟ  املٍتــدٝ الٍقــاب٘ العــامل٘ ســٕه  ــسص الطاقــٛ ٔالعدٔاٌٗ ٔث

 .7117 ّساُ تػسَٖ الجاٌ٘ ــ العىاه ٔالػعٕب، إٖساُ 

ـــ  ــٜ الطاقــٛ ٔاستكــاز   ـ ــب وــ ٔ، الؿــسا  عم ــدٝ    هدٖ ــي، دزاضــٛ وقدوــٛ لمىٍت العم

 الٍقاب٘ العامل٘ سٕه  سص الطاقٛ ٔالعدٔاٌٗٛ اإلوربٖالٗٛ قد العىاه ٔالػعٕب.

ـــ  ــس وقــدً الدتىــا      ـ هدٖــب وــ ٔ، املطــتذدات الطٗاضــٗٛ يف الــٕ َ العسبــ٘، تقسٖ

ــسب، بـــ ٔت        ــات العىـــاه العـ ــدٔل٘ لٍقابـ ــصٙ لالحتـــاد الـ ــظ املسكـ  7111اجملمـ

 .7112ٔالقاِسٚ 

ٔابـك( وطـتق ن   هالػؤُٔ الىٍٗٛ، وٍظىٛ األقطاز العسبٗٛ املؿـدزٚ لمـ رتٔه )   دازٚإــ 

 .7117القاِسٚ 'وؤّس الطاقٛ العسب٘ الطابع  ٔعاملًٗا وؿادز الطاقٛ عسبًٗا
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وؤّس الطاقٛ العسب٘ " املتذددٚ ٛوطتق ن الطاقٛ العسبٗ"د. ِٔٗب عٗطٜ الٍاؾس ــ 

  .7117الطابع، القاِسٚ 

ـــ  ــدٖين،ــ ــ  املـ ــات   تٕ ٗـ ــد، غـــ كٛ قاوـ ــٛ ادتدٖـ ــْ السهمسالٗـ ــٕش  21 ٔدـ  7111ّـ
www.qamat.org 

د. األخكس عصٙ، تقسٖس سٕه املمتقـٜ العمىـ٘ الـدٔل٘: وتطم ـات حتقٗـ  االقـال        ــ 

 .7111االقتؿادٙ يف الدٔه الٍىطٗٛ. ..، ادتصاٟس 

ـــ   11الت ــٗ  ٔاالضــتىساز يف اضــرتاتٗذٗٛ األوــَ القــٕو٘ األوسٖكٗــٛ بعــد هســداخ    ـ

 ىرب ض ت

Democraticac.de 14 – 1- 7111 

هدٖب و ٔ، األٔقـا  العاوـٛ يف املٍطقـٛ العسبٗـٛ ٔاملٕقـ  الٍقـاب٘، تقسٖـس وقـدً         ــ 

 .7111لمىؤّس الٍقاب٘ العامل٘ الطادع عػس، هثٍٗا الٌٕٗاُ، ٌٗطاُ 

هدٖــب وــ ٔ، ٌكــاالت وػــرتكٛ ٔٔ ــاٞ وت ــاده، كتــاب إؾــداز وط عــٛ اآلداب  ــــ 

 .7111ٔالعمًٕ، دوػ  

د. هدٖــب وــ ٔ، املــت  ات ٔاألشوــات الطٗاضــٗٛ ٔاالقتؿــادٖٛ ٔتطث ِــا عمــٜ قــٕٝ  ــــ 

 . 7111العىن ٔاذتسكٛ الٍقابٗٛ، ه سٔسٛ دكتٕزاٚ عاً 

التقسٖس االقتؿادٙ ٔاالدتىاع٘ لمىؤّس الجالـح عػـس لالحتـاد الـدٔل٘ لٍقابـات      ــ 

 . 7112العىاه العسب وؿس 

 .7111ــ  7111 رتٔلٗٛ لم مداُ العسبٗٛ ددٔه إسؿاٟ٘ باإلٖسادات الــ 

 .7111التقسٖس االقتؿادٙ العسب٘ املٕسد لعاً ــ 
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